
‘Wmi-; 

SHi 











•O
frfU

 



DO 
Jaśnie Wielmożnego 

J mść Pana 

TADEUSZA" 

KOŚCI AŁKOW SKIEGO 

PODKOMORZYCA 
POWIATU WIŁKOMIRSKIEGO 

STAROSTY 
CZET V RSKIEGO 

POSŁA SEYMOWEGO 
Z WIŁKOMIERZA. 

' 

. 



H 



r\ 

Nje mały to zaifte"' będzie 
~ JPańjkiey Wfpaniało- 

\^£0Jt sci Twoiey dowod, 
ijfcćfy pozwolifzy to ma¬ 
łe dzieło moie,jednym z 

mypierwfzy ch Imion, Imieniem Two 
im przyozdobi^ i w tak znakomitym 
Domu Twoim, chwalebne dla niego 
pomiefzkanie opatrzyć. 

Czyliz nie przyzwoicie poświę¬ 
cam Tobie J. W- Starostą, tę 
moią Kfiązeczkę y kiedy poglądam, 
i na śliczny gufł Twoy w Naukach, 
i na Wfpaniałą Domu Twoiego 
wielkość ! ilekroć potomność czy¬ 
tać ją będzie y tyle kroć wyflawiać 
fobie będzie, Wfpaniałość Twoią 
Fańfką , dla nie pożałowania ko- 

fztu 



fztuf w przy dugę Oyczyzny9 i 
pożytek Społeczeństwa. 

Same Imię TvOoie> położone na 
początku tey Kfiązeczliy przywie¬ 
dzie natąchmiajiy nie jednemu na 
pamiećy lVielkiego Domu KO¬ 
ŚCI ALKOWSKICH, i Zi~ 
dugi y i Sławę y dojlatki, i flaro- 
zytnośc, i wierność Królowi r i 
gorliwość o Boga i lViarę S. 

Czy tai ąć napoczątku tey KftązkiT 
Godność Twą Pofelfką, przypo¬ 
mną fobie y iz uznał Powiat, Cie¬ 
bie j. W. Starosto za zdolnego 
do tey Godności y przeyrzawfzy w 
Tobie wielkość Ducha., i umyflu y. 
foflropność w zamyflach, i~ mą¬ 
drość w radach, powagę obycza- 
ioWy i dzielność wymowyy gorli¬ 
wość Oyczyzny, i miłość Króla; 
n pomniący jedni nad drugich} prze¬ 
chwalać będą Ciebie i Dom Twoy 
cały, zacny i flar ozy tny 1 Przod¬ 
ki Twoie flawne, których pa- 
mięćy tą fwoią wielka Qodnościąy 
ozywifz Z popiołu nieśmierte 'ności. 

Przy- 
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Przypomnę zarazem /. pamięci 
OmaTi/oeso, wielkiego Obywatela, 
dobrego Katolika, pełnego fzaco- 
urnach dni, i zajług Męża,, Z tąi 
nie mnie u Chwalebnegoze z po¬ 
między Godnych Braci Twoie i, 
zoltawiłi Ciebie, Wielkiego Syna, 
który Przodków Twoich zamg 
'Twoiemi dopełnifz zajługami- _ 

Nic mi juz wtęcey nie zojlaie, 
jak tylko: podać z głębokim ufza," 
nowaniem do Ręk Twoich, tę moię 
Jifiązeczkę, a podawfzy, urocztj- 
scie przed Światem czcić t melbie 
wielka Godność, i wielkie Zajłusf 
Twoie w Oyczyźnie, z tym do- 
kładem zoczęń moich: abyś przy 
wftapieniu na tę Godność Poje w ifb 
w zupełności Chwały, przedłużał 
do poźney flarośei kofztowne dni i 
lata Twoie-, wyznawaięc to be- 
śpiecznie: iżjefiem Twoim, i ca¬ 
łego Imienia Twego, na zawjze 

nayniżfzymjługę 

Tadeufż Karol PodleckŁ 



Qzytałem pifmo pod tytu- 
}em: Hlfłoria Indui cho¬ 

inie y Jkrócona: i nie upatrzy, 
wfzy w nim mc przeci wne- 
go wierze i dobrym obycza¬ 
jom, fądzg , iź wydrnkowa- 
03 być inoźe. 
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Wynalezienie nowey 
i 

DROGI DO IŃDYI. 

^Wynalezienie nowych kra* 
y* iow, i nowey drogi do In* 

dyi wfchodnich przez Portu¬ 
galczyków, jeft jednym z dziej 
ludzkich naydziwnieyfzych , 
okoliczności jego niemniey 
ciekawe , jak przykładami ro- 
llropności i męflwa, tak ludz¬ 
kości i okrucieńftwa napełnio¬ 
ne. Dotąd teatrum małey 3i- 
.czby cnot, a w Lej u wyftępkow 
;dawny był świat. t* 

Czy nienaganna ciekawość ? 
"t$zy pragnienie Iławy ? czy 
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chęć zb o gacenia (ię ^ czy inne 
fkryte pobudki? były dkszyą 
do wynalezienia nowego Świa¬ 
ta, gdzie miało być przefadzo- 
lie złe i dobre ftarego Świata , 
a (prowadzone ztamt^d, nowe 
lekarft wa, i nowe choroby, 
nowe wynalazki pożyteczne , 
i nowe fzko dli w e ż byt Id , no¬ 
we fpofoby i wzbogacenia fię , 
i przy iści a do uboftwa, nowe 
światła, i błędy, nowe zdania, 
i nowe obyczaie, nowa poli¬ 
tyka , i nowa podać całego 
Świata, 

Więc rzecz jeft pożyteczna 
nieco fię nad tym zofranowid. 

Jan i. Kroi Portugahki wielu 
miał Synów, z których każdy 
chciał łię dawnym uczynić, in¬ 
ni nabywali Iławy przez wo¬ 
jenne w y prawy do Bar ba ryj ; 
B en ryk zaś id^crza Iwą fldon- 
nościąy kiera go do Filozofii, 

i 
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i nowych wynalazków prowa^ 
dziła, znaczny poftępek uczy¬ 
nił, w Geografii, Aftronomii, 
i innych częściach Matematy¬ 

ki^ 
Wyftawił Obferwatoryum 

Aftronomiczne w Sagres nad 
morzem, gdzie fobie miefzka* 
nie założył, fiebie i przy dwo¬ 
rze zoftaiacy Szlachetny mło» 
dzież, Aifcronomicznemi oh- 
ferwacyami zabawiał; widok 
uftawiczny morza, i chęć do 
nowych wynalazków, były 
mu mocnemi pobudkami do 
fzukania fpofobow, uikute® 
cznienia fwych zamy(łow:* 

I ' 
Wyprawa OlrętoW. 

dziwfzy całę noc na myślę* 
niu o nieznaiomych do fwych 
czafow Kratach, roikazuie 

A 2 dwom 
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dwom Okrętom , żeby płynę* 
li ku południowcy części Afry* 
ki. Przefzły te Okręty Kap 
Mon# który miano za nieprze¬ 
byty granicę Świata, i dofzły 
do drugiego biiikiego Kąpiel 
Bena dar,, albo Baiądor potyiEi 
nazwanego,. ’ r * 

Jeft to Kap około 40, mil w 
morze rosci^gai^cy iię, zew- 
fząd otoczony łkałam?, wyfyp- 
pami i nawałnym morzem f 
Maytkowie niebeśpieczeńftwy 
przerażeni, które ponieśli^ 
daley fię puśoid nieś mieli, i 
nieuważaięc tego, że puści- 
wfzy Ęę rią głębiznę łatwo ich 
uyśd mogli 5 nazad fię wrócili* 

,&r" r - •'* ■ ’ 

m - 
Wyncdezimie IFyfpy Madenj* 

Niezwyciężony takiemi tru¬ 
dnościami Henryk, wyfyła 

innych Maytkow, którzy nie 
/ prze- 
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przeizłi wprawdzie Kapu Ba• 
iarfor^dla tychże famyeh przy¬ 
czyn , dla których i pierwfi , 
ale nazad wracaiąc ilę głębizną 
morza, wynaleźli Wylpę Ma* 
derę nazwaną,. 

je (I to Wy l pa na morzu At¬ 
lantyckim , prawie na przeci¬ 
wko ciaśniny Gibraltaru leżą¬ 
ca. Wynalazcy tey Wylpy za¬ 
palili im* oney ogień dla ugrza- 
ńiafię, z Gzego tak wielki 
wizczoł fię pożar, ze zaroiłą 
drzewami tę całą wyfpę, przez 
kilka lat ( jak niektórzy mo- 
Wią ) wypalaiąc, grunt popio¬ 
łem pokrywfzy buyny uczyniŁ- 

Założono tam potym* Kolo¬ 
nią z ofimfet tylko ludzi złożo- 
iaą, ci tak fię rozmnożyli, że* 
teraz Kroi Portugaliki może* 
:ńiieu ztamtąd io,ood. Woylka. 
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Przebycie Kópu Baiador• 
T£ap Baiador tak fię ftał ftra- 

fznym wfzyftkim Żegla¬ 
rzom, że przez 13. lat nieod- 
waźano fię go przebywać, aż 
fiawny Kaliabez tyle miał mę- 
ftwa, że fię ofiarował Henry* 
kowi przebyć go, czego i do- 
kazał. Dzieło to porównane 
jeft od Hiflorykow tamtego, 
.Wieku, z dziełem Herkulefa., 

Niezmiernie uwefelony tym 
Henryk, profil i otrzymał od 
Marcina V. Papieża, darowi* 
znę wfzyftkich Kraiow, kta- 
reby wynalazł, zaczowfzy 
od Kraiu Bnjadar, aż do, 
Wfchodu. Tenże Papież nadto 
nadał zupełny Odpuft, kto* 
rzyby na tey wyprawie życie 
położyli. Była to Portugal¬ 
czykom nie mała pobudka po¬ 
magania zamyflom Kiążęclz. 

XV. 



Trudno i ci w kończeniu Zaczęty cK 
'tóymtazkow. 

‘PYopięcie zamylłow Henryka* 
znaydowaio wiele trudno¬ 

ści, i takich trudności, które- 
by umyli rnai^cy, i (lałości 
niezwyci^źoney ni ę 11 w a 

ni e p r ze łam a n ego przeciwko 
wfzyrtkim przefzkodom, jako 
był Henryka, byłyby zapewne 
do rbfpaczy przywiodły. Wieś¬ 
ka utrata, a daleki i niepewny 
zylk, nieznaionie morze, a na- 
wałnóści gwałtowne, i brzegi* 
albo pufte, albo oliadłe od mie- 
fz kątków dzikich, do ngłaika* 
imW trudnych, do pracy nieu¬ 
żytych , po więkfzey czyści 
ubogich, których, albo zwycsę- 
zad, albo przeciwko im % 
bronid potrzeba było, i po tych 
\v(zy liki eh zamachach, prócz 
famych fiebie, zwycięzcom? z&r- 

A 4 * dne- 
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dnego zyfkownego łupu zołfca' 
wić nie mogli. 

Taka to była wfeyftka ko 
rzysć, pierwfzych wypra w czy 
nionych z rozrzedzenia i na* 
kładów Henryka. 

Kaw 

i 
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Kapa zielonego, i rzuciwfzy 
kotwicę na wyiściu rzeki Rip> 
gramie nazwaney ,cheiał fiępa- 
ścić naprzeciwka wadzie, ale 
od Negrów otoczony, śmierteb* 
nie ftrzałą zoffaie raniony. 

jjlwar J?er dyni and ex mil 40. 
tąi rzeką wgłąb fię Kraiu pom¬ 
knął, ale przed zgraią podo¬ 
bnież napadaiących Barbarzyń¬ 
ców, umknąć mufiaL 

Bellurty rodem Duńczyk, od 
Henryka z Okrętami wyflany, 
pomknął fię aż do Kapu zielo- 
rugo y zaczął 38* Negrami tra¬ 
ktować o handlu,* ci między 
infiemi towarami, pokazuią 
mu zęby Słoniowe,, ciekawo¬ 
ścią zdięty Duńczyk, oświad¬ 
cza ciekawość widzenia żywe- 
gpSłonia,* jeden z Negrów 
ońaruiefię w tym mu ulłużyć , 
ii odprowadziwfzy go naftronę, 
zdradziecka zabiia* 

A 5 VI. 
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VL 
Smierl Henryka. 

Toli podbiia Wyfpy' /Tap**; 
zielonego, tak rzeczone od 

Kapa, naprzeciwko któremu 
leżą,, powraca nazad do Por¬ 
tugalii, gdzie zaftaie żałobę po 
śmierci Henryka, nieśmtertel- 
ney.pamięcł godnego Męża, i 
x, wielkich przymiotów, które 
miał od natury, i z pożytku, na, 
który u (linie zażywał onych.. 
Był to Xią|e ftatury poważney, 
przenikaiącey tych, którzy go, 
nie częfto, widywali, a miłey 
wfzyftkim, którzy mieli, fzczę-. 
śdie być mu poufałemi \ hurno,-. 
ru pomiarkowanie wefołego, 
fpokoyny wnacifku intereflbw,. 
iw naywiękfzym zapale gnie-* 
wu; zachowuiący nad fobą pa,., 
nowaniej odważny, i ftały w* 
niebeśpieczeńftwach, i trudnor- 
soiach* biegły tak mocno. W/ 

go- 
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pożytecznych [naukach v 
mogł Pię mieścić miedzy pier* 
wfzemi Matematykami twego 
wiekuj 

m 
Wyprawa' Wasliwefa Gamy do 

Indyi. 
po śmierci Henryka Portuga 
^ lia nieprzeftała daley pomy¬ 
kać rozpoczętego dzieła. R’o~ 
ku i4p6.- Wałliuóes Garna w To- 
Warzyftwie 160. ludzi przebył 
Linią Ekwatora , okrążył Kap 
dóbreif nadziei i i zwycięży wfzy! 
Wfzyftkie nfebeśpieczeńftwa 
morza, pierwfzy zapłynąi do 
JndoJfanWot 

VIII. 
Cpifanie krótkie Imio/lanu 

#^Vociaż przez Indyie wfcho* 
^dnie rozumieią fie wfzyftkie* 
Kraie leżące za morzem Arafa- 

A6 
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Jjfiitn iPerfyą, Indoftan jednak 
właściwie nazwany jeft Kray 
fetory z jedney (trony: Indus, a 
z drugiey Ganges flawne rzeki 
oblewaj, wpadaiąc w morze 
Indyifkie. Kray^ten podzielb^ 
ny jeft na dwie części łańcu- 
hem gor kończących fię na 
Kapie Komoryn, jedna z tych’ 
części zowie fię Malabar, a. 
draga KoromandeL 

Indojłan jeft jednym z nay-- 
dziwnieyfzych Kraiow odludzi 
wypolerowanych omiefzka* 
nym. Grecy jefzcze przed Py* 
tagorefem izukall w tym Kra-- 
ju oświecenia w Naukach.Daw¬ 
ne Narody handel prowadziły, 
zakupuiąc tam między innemi 
towarami płótna’, Arabowie; 
z taintąd wzięli liczbienn^1 
cyfryJ które nam podali. 

Gdy Portu plozykowie przy-- 
fiylh dziełu jio aa 5. przedrey- 

Izycb 
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fjęych Króleftw, z których ka- 
l‘de miało wielu hołdowniczych* 
Królów. Krółefłwa te były , 
Kambny* Ddbyr Uekan Marztng; 
iKalikut;• 

Oftatnie Króleftwo miało 
Króla, który Iławny jeft pod 
Imieniem Zamoryna. Znmoryn 
w języku Indyiikim znaczy Ce- 
farza, miał on Kraie nadmor- 
iŁie,-. I rofcifgal Iwe panowa- 
nie, na cały Mal&bar.. Wfzy- 
fikie towary wfchodhie jako 
to,,kamienie drogie i perły, Ło¬ 
niowa kośó, i porcdlana, zło* 
to\ i frebro, materye jedwa¬ 
bne i bawełniane, cukier i ko¬ 
rzenie4 wfizelkiego rodzaj uy ka¬ 
dzidła i perfumy, drogie drze¬ 
wa i wernixv wizy lik. o to w 
wielkiey obfitości znaydowa- 
łb fię w Kalikucie Mieście, lą¬ 
dem i wodą ^ całego wfchodU' 
taui> lurowuuzuue. 
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Przybycie IGamy do Kalikutu, 
r^owiędziawfzy fię o tym wfzy- 

ftkim Gama w Melindzie 
wzioł z tamtąd biegłego May- 
tka,, który go, zaprowadził do 
Portu handlem; kwitnącego, 
tam fzczęfliwie przybywfzy, 
znalazł Maura z Taryezuy ro¬ 
zumiejącego Portugalfki język, 
przez którego wyrobił fobie 
audiencyą u Zamoryna i ofiaro¬ 
wał iinu zftrony fwego Króla, 
alians, doprafzaiąc fię pozwól 
lenia handlu., 

JEr. 
Niebeppieczęńftwo Gamy,. 

J^zecz juz fię miała do pomyi 
flhego końca^. gdy Muzul 

mani obawiaiąc fię Gości , u 
których i rozum i odwagę po- 
ftrzegli,, z mienili umyff Za* 
moryna tak dalece, ze chociazw* 

by 
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Gama uchodzi niebie fpieczeńjlwa 
y powraca do fwego Kraju. 

T Twiado/niwfży fię o tym Ga- 
^ ma odeffał Brata Twego do. 
Okrętów, mówiąc mu — - „ lko«- 

f ro fię dowieTz, źe mię wzię- 
53 to do więzienia, albo {tracić 
«, kazano, zakazuię ci jako, 
a twoy Generał, żebyś; mi za- 

J3 dney niedawal pomocy, ani 
fię.* krzywdy moiey mścił, 

„ ale* natychmiaft wfiadłfzy w 
„Okręt ,* powród; do 
„ Kraju , i oznaymij Krolowi 

okoliczności: nafzey podr6- 
ży „.. Szczęściem, nieprzy- 

fzlo>do tego..Zamorynnieśmiał 
tegp uczynidco.chciałi co mógł. 
Admirał odebrayyizy wolność 

go- 

_/ 
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powrócenia do twych okrętowy 
powrócił na nich do-Europy*- 

Przyięfy byl w Lizbonie ż 
powfzeehnym oświadczeniem- 
liadzwyczayney Radości. Na- 
dzieją z bogacenia fię irozfze^ 
rżenia Religi była j.ey przy¬ 
czyny 

XII 
Wyprawa Zlwarefa Kabrat. 

^yielka gromada Ludzi ofia- 
r o wała fię na wyprawę do1 

IndyL 13. Okrętów Portugal- 
Ikich pod rządem* Alwarefa’ 
Kabral,przybyło znowu do Ka-~ 
likutu, 2 przywiedli Żamory- 
Uowi niektórych jego podda*’ 
liych, których Był Gama za. 

.brał w niewolą. Ci wychwalić* 
fię niemogli Ludzkości, z któ¬ 
rą fię Portugalczykowie z nie¬ 
mi obchodzili, zjednali tym ła- 

Zamotana , ale nienadługo;. 
Prze- 
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Przemogli Maurowie Pofpói- 
ftwo Kalikutu, zwiedzione ich’y 
fztukami, 50. Portugalczyków 
namordowało. Kabral mfzcżąc 
fię tego, fpalił wfzyiłkie Okrę¬ 
ty Arablkie , które były w 
Porcie, bombardował do Mia- 
fta, i stamtąd puścił fię do 
Kockimy a stamtąd do Kana- 

fioru. - 
Królowie tych dwóch Miait 

ofiarowali Kabratowi, korzeni, 
frebra, i złota, pociągaiąc go 
do przymierza, przeciwko Za- 
morynom, któremu haracz 
płacili** 

Toż famo* niektórzy inni 
Królowie poczynili % fpodzie- 
Waiąc fię wfzyfey, i wybić zpod 
Władzy Zamoryna, i posunąć 
daley granice fwych Pańftw , 
Wzbogacić fię łupem woi«nnym* 

XIII 
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Panowanie Portugalczyków w Ma¬ 

ła burze. 
*JV powfzechne zaślepienie, 

tyle fprawiło powagi w Ma- 
tatarze Portugalczykom, ze 
wfzyftkim Królikom dawali 
prawa, a źadep z nich do przy¬ 
mierza przypuszczony niebyl, 
az wprzód, hołd uczyniwszy 
Królowi Portugalfkiemu , do* 
puściwfzy wyftawió fortecy 
W fwey- Stolicy, j poddawfzy 
wfzyftkie towary takxie Por¬ 
tugalczyków. 

Żaden z obcych Kupców nie 
mógł kupczyć tylko po Por¬ 
tugalczykach, a nawet i poka- 
zaó fię z Okrętem natym mo¬ 
rzu niemogł, tylko za ich pa- 
fportem, który drogo fobie 
płacić kazali. 

Wfzędzie fię potykali z Nie* 
przyiaciolami i wfzędzie zwy¬ 
ciężali, Zwy* 

- 
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Zwycięfcy Portugalczyko¬ 
wi, zwycięikie okręty boga- 
ctwy naładowane , wyły lali 
częfto do fwey Oyczyzny. 

Obce Narody widząc że ta- 
niey mogą nabyć to war o w u 
Portugalczyków , który ze 
profto z Indyi (prowadzali, niż 
od Kupców, którzy ie przez 
wiele rąk przefzłe, fami drogo 
nabywali, u nich jak nayrzę- 
Cściey kupowali towary, a 
ztąd Portugalia roiła, i w Iławę, 
i flłę woienną, i bogaćtwa. 

XIV. 
Nabycie Goi przez Portugalczyk 

ko w . 
Pożytki tey żeglugi były już 

wielkie, a dotychczas były 
.owocem trefu tiku niezwy- 
czayney odwagi i fzczęscia • 
Tak rozległa machina pano¬ 
wania i handlu żeby fię utrzy- 

ma- 
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friała, wyciągała i rządu rozu- 
mu obfzernego i przenikaiąr 
eego, i zdatności rozlicznych 
rzeczy jednoczyć umieiącego. 
Takie przymioty znalazła Pon¬ 
tu galia w Alfonfte Albukerhu 
jednym z ludzi nayoświeceń- 
fzych fwego krain’? i ozdobi- 
wizy go tytułem {ftce-Króla' 
z Flotą wyilała do Indy i. 

Ten wkrótce poznał że Por¬ 
tugalia potrzebowała ofady 
takiey, fctorąby nie wielką fiłą 
obronić było , można, i która* 
by miała dobry port, zdrowe’ 
powietrze, i-gdzieby Portu- 
galczy ko wie wycieczenł Indyi- 
fką żeglugą mogli fię befpie- 
cznie zchronić dla pokrzepie¬ 
nia zwątlonych fwych (ił. Goa> 
zdawała lię mu mieć to wfzv- 
ftko. 

Goa jeft to miafto leżące^ 
Wefrzodku Mała baru na wy-* 
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ipie uczynioney przez dwa ko¬ 
ryta rzeki, która w morze 
wpada w małey od Miafta od¬ 
ległości. Należało to Mi arii o 
do Króla Dekanu, ale Maikcm 
rządca jego wybiwfzy fie z 
pod rządu Króla, chciał roz- 
lzerzyć (we panowanie na 
brzegąeh Malabarui gdy 
madzie tym fię bawił, /llbu~ 
hert {ława z woyfkiem pod 
M-iaftera 3 dobywa go, i o fi a da 

w'#. 
Przeftrzezony otym Idalkan, 

za radą nawet fwych nieprzy- 
ia^ol, których ten przypad- 
dek mocno obchodził, polpie- 
fza ku fwey Oyczyznie. 

Portugalczykowie *nie maiąc 
dość iii na obronienie i Miafta 
i Okrętów, opuściwfzy Mia- 
fto :. Floty i Portu ftrzegli po- 
flawfzy do Kochinu po poftłki. 
£Jdy ich oczekiwali przebra¬ 

li 



^ 22 ^ 

ło Hę im na żywności. Ofia¬ 
rował im fię Idalkan, kaza- 
wfzy onym powiedzieć, ze 
nie głodem ale bronią zwyciężył 
ich umyślił• 

Niechciał przyiąć ofiarowa¬ 
li ey żywności Aibukerk odpo¬ 
wiedziawszy ,, że nieprzyimie 
żadnych od łdalkani podar¬ 
ków, chyba gdy w przyiaźni 
Ż3'ć z Sobą będą. 

Niemogąc fię doczekać fpo-.. 
dziewanych pofiłkow , odftą- 
pić tnufiał wykonanie zamy« 
iłu Swego, innemu czaSowi i 
okolicznościom pomyflniey- 
fzym zoflawuiąc. 

Te wkrótce fię nadarzyły * 
bo gdy Jdnlkan woyną na lon* 
dzie był zabawny, wpadł znie¬ 
nacka /fibukerk pod Miafto 3 

wzioł je gwałtem, i umocnił 
fię w nim. 

XV. 



Sokotora podbita ód Portugalczy¬ 
ków. 

Czerząca fię moc Portugalczy¬ 
ków w Azy i i Afryce, fpra- 

wiła boiaźii fprawiedliwą W 
Rzeczy pofpolitey IPeneckiey 
urofley przez Handel, i zro¬ 
zumiała m ten czas, ze przey- 
ścle handlu do Portugali] zni- 
fzczy ią , i na jey ruinach u- 
gruntuie potęgę Portugali]* 

Więc przez lwych po flan¬ 
co w przekłada Arabom tak 
w włafhym Pańftwie ofiadłytn, 
jako i po wfc ho do ich brzegach 
rozprofzonym, niebefpieczeu- 
flvvo pn dkiey zguby z wzmo¬ 
cnienia fię obcego Narodu wy¬ 
niknąć mające, gdyby ono 
zrzódło powfcechiiego boga¬ 
ctwa fam opanował, zachęca¬ 
jąc ich do zwiąfku przeciwko 
pofpoliteum Nieprzyjacielowi. 

tui- 

*r 



Sułtan Egipiki doznając już 
złych ikutkow z przejętego od 
Portugalczyków handlu chę¬ 
tnie przyłączył hę do zwiąiku, 

Wenecya przylławłła Suł¬ 
owi drzewa na 4. wielkie 

_ 

Okręty, które wyfzły z portu 

JSwz' Roku 150^ 
Portugal czy k o w i e fp odzi e« 

waląc hę tego już dawuiey, u** 
łożyli fobie opanować żeglu¬ 
gę na morzu czerwonym, i o? 
fieśc wyfpę Sokotore nazwa¬ 
ną na tym morzu leżącą (a} 

Trujhn z Abugna nafzedł tę 
Wyfpę , i dobywfzy gwałtem 
Fortecy, która jedna była na 
wyfpie, całą wyfpę opanował 

•r 
v .. . 
"V ■ IJjf 

(a) Pciirz Jytykuł Sokotora. 
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XV i. 
Ormuz oddaie hołd Portugalij. 
IX7zięcie Sokotory, poźytka- 

V mi fwemi nit wyrównało 
nadziei Portugalczyków. 

Wyfpa nieurodzayna beż 
Porta, otoczona ikalami, nie 
Bafyciła ich chęci , Okręty 
wchodzące do morza czerwo¬ 
nego niemogfy minąd Sokoto* 
ry, ani wyniśd mogły bez wia¬ 
domości Portugalczyków 5 
przeciefz labo fami żeglugi 
prowadzid nie mogli na morzu 
czerwonym, byli jednak na 
wielkiey przefzkodzie do han-- 
dlu Narodom nim Hę tam ba¬ 
wiącym, i im więcey go pluli, 
tym więcey fwoy doikonalili. 

jrflbukerk umyślił jefzcze o- 
panowad odnogę morzem Per- 
Ikim nazwaną. 

Na weyściu do tey odnogi 
jeft wyPpa fkalifta Gerun na- 

. ii zwa- 

«'*.■ pi 
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zwana, na którey było Miafto 
Ormuz ftolica Króleftwa od 
pewnego Araba w wieka 1 r* 
założonego, które fig potyni 
rościągneło dość daleko W A- 
rabią i Perfią, miało to Mia- 
fto dwa wygodne Porty, i 
przez fwoie położenie ftało fig 
Ikładem towarow Perfyi i Jn- 
dyi handluiącey. 

Albukerk przybywfzy do 
Indy!, z a czół rabować Miafta 
należące do Ormuzu, tym koń¬ 
cem, żeby był przywiódł to 
Kroleftwo do dobrowolnego 
poddania Hę pod jarzmo, do 
którego podbicia nieczuł fig 
Jefzcze na filach* 

Spra wi w fzy takim poftgpo- 
wafiiem powfizechny pofirach, 
ukazał fig przed miaftem fto- 
łecznym, proponuiąc Królowi, 
żeby haracz który zwykł był 
płacić Perfyi, oddawał Portu- 

ga- 
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galrj, obiecuje mu Twego Mo¬ 
narchy opiekę. 

Propozycya ta przyięta, jak 
naturalnie fpodziewaćby fię 
potrzeba było. Flota złożona' 
z Okrętów Omujkich, Arab* 
Jkich , i Perjklch, napadła na 
Okręty Albukerka, który tę 
zebraną' fiłę pięcią Okrętami 
pokonał. 

Król OrmwZMprzerażony tym 
niefzczęściem, pozwolił na 
wyftawienie Fortecy, która 
miała panować nad Mialtem 
i jego Portami 

Albukerk znaiącCzacunek po- 
myflnego cza fu, i jednym ino- 
mętem opóźnić niechciał wy- 
ftawienia Fortecy, fam praco¬ 
wał jako jeden z proftych żoł¬ 
nierzy. Niemogł jednak tą 
zkrzętnością zataić, że bardzd 
mało miał Łudzi. 

A tar Generał Ormujki wfty- 
Ba dząc 

i SI 
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dząciię ie tak małey garftc© 
Ludzi dał fię zwyciężyć; cze¬ 
go nie dokazał mocą, dokazał 
zdradą , przez fwe fakcye tak 
poróżnił u my iły woylka Por- 
tugalikiego, przeciwko fwemu 
Wodzowi, że na inny czas wy¬ 
konanie fwycii zamyOow od¬ 
łożyć mu fiat 

Ż o ił a wizy Vice~Rejem lu- 
dyi, pokazał fię przed Ormu- 
zetń z filą , którey Dwór rofko- 
fzami zniewieściały o przed fię 
nięzdołał, i poddać fię mufiah 

Kroi Periki domagał fię ha¬ 
raczu od zwycięfcy, Albukesk 
kazawłży przynieść przed Po- 
iiaw, kule armatne, granaty, 
i fzabley, oto je/ł (jzecze im) 
moneta .i którą haracz wypłacać 
zwykł Kroi Portugalii . 

Tak ugruntowawfzy fwą 
władzę Portugalia na Morzach 

Czaworąjn i Ptrjkm i £ią 
brze- 

V- 
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brzegach Mała baru befpieczni0 
mogła myśleć o rościągnieniu 
jev ku włchodowi Azy i, /Ubu* 
kerk obrocił oczy na Maiakę*, 
i podbid ją umyślił. 

XVII. 
Albukerk podbija Malak f, 

Ą/falaka jeft Miafto itołeczne 
* * krain tegoż linienia obla¬ 
nego zewiząd morzem, i je¬ 
dnym tylko końcem półno¬ 
cnym lądu % tykalącego. 

Długości może mieć mil 
Francułkich około 100. Port 
Malaki był na wiedzany od Ara¬ 
bów, ja pończyko w, Chińczy¬ 
ków i wfzeikiego gatunku 
miefzkańcow Azy i południo- 
wey, i wyTp pobłiźfzych. Za* 
tym kwitnoł tam znaczny 

handel. - 
Tym wabem przyciągnieni 

Portugalczykowi© ukazali fię 

Bg w; & 
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W charakterze Kupców, do- 
praTzaiących fię uczeftnićlwat 
handlu. 

Ale nie mogli zataić Twoich 
Zamyflow daley mierzących 
nad fzczere kupiectwo % fpra- 
wy ich w Indyi już były wTzę- 
dzie flawne, i okręty ich 
w tamtych (tronach albo boia- 
znią, albo podeyściem napeł* 
niały obywatelow. 

Nadto Arabowie, których 
tam znaczna była liczba, na¬ 
turalni nieprzyjaciele Portu¬ 
galczyków, tyle Twym obro¬ 
tem (prawili, że wielu z tych 
nowo przybyłych gości zdradą; 
zabito, wielu w niewolą wzię¬ 
to, że ledwo ofiatek dofta- 
wfzy fię do Twych okrętow 
mógł fię zchronić do Mała? 
barn. 

Aibukerk profituiąc z tey 
dfeółiczności,5 która mu podar 

wa- 

4 
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wała pozor prawa do opano* 
Wania Malaki, przybywa z Okrę 
tami woiennemi, i po wielu 
krwawych utarczkach dobywa 
Miaha, znayduie w nim liczną 
Altileryg, wielkie magazyny 
żywności i bogactwa, i wyfta- 
wia zaraz fortecę, dla beśpie- 
cznieyfzego utrzymania zdo¬ 
byczy* 

Królowie Sicirnu i Pegu do- 
wiedziawfzy fię o tym zwycię- 
ftwie, które ich boiaźnią na¬ 
pełniło, wyflali Polłow do jil~ 
bukerka z powinfzowaniem ma 
odebranego zwycięftwa, oraz 
z proibą o przymierze z Kro** 
Jem Portugalikim. 

XVIII 
Podbicie wyfp Moluchich. 

\JU takich okolicznościach nie 
* było trudno kilka okrętom^ 
odłączonym od wielkiey Flo« B4 ty. 



ty, podbić wyfpy Moluckie , 
wyftawić tam fortece, i po¬ 
liczyć ie między Prowincy© 
Porfcugalij. 

XXX. 
Śmierć SI Ib uk erka. 

po tych zwycięitwach, i roz- 
fzerzeniu potęgiL Portugal- 

ikiey w Indyach, i zbogaceniu 
j©y wielkiemi (karbami, umarł 
iUbukerk w Goi RokuPańilde- 
go /515. zoflaiąc w niełafce 
Króla fwego Emanuela, któ¬ 
remu zazdrość potrafiła go 
uczynić podeyrzanym. 

Pamiątka jego cnot i ludz¬ 
kości zodała w Indyach, i dłu* 
go po jego śmierci uciśnieni od 
onego naftępcow Indyanie, 
płacząc nad jego grobem do- 
prafzali lię fpra wadliwości., _ 

h 

f *9 XX. 



^ 33 4 

^ A • 

Uwagi nad zwycifJtwami Portu¬ 
galczyków w Indyi. Jeżeli fprawy woienne Alb u* 

kerka godne Cą chwały i pa¬ 
dzi wienia, toć męftwo woyika 
Portiigalfkiego i całego Naro¬ 
du, nie tnniey godne ią podzi- 
Wienia i pochwały- 

Podobnych rzeczy przykła¬ 
dy rzadkie fą w Hiftofyi. Czter¬ 
dzieści tyliccy' uzbroionego 
Woyfka, zwycięftwy, albo prze- 
ftrachem napełniło Afrykę i 
Azyą* • 

Nie trzeba rozumieć żeby 
Port liga i czy k o w i e w fz ęd zi e 
znaydowali ludzi i dzikich^ i 
bezbronnych, i boiażiiwych . 
Arabowie mieli Artilerv&, i zna- 
li fię w fztncę wotenney, i oho* 
ie wprowadzili do Pańifcw ? W 
których ofiedli. 

Z tym w^yftkim mała gai 
BS ftka: 
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fftfea Portugalczyków 5 wfpar- j 

ta męftwem i odwagę, zwycię. j 
żyła liczne woyika uzbroio- : 
nych nieprzyjaciół, walczących: 
o fwe dobra, Familie, i życie. 

Duch woienny panował W 
Portugalii, przyuczony był tern 
Naród do woieir z Maurami 
tym żwawiey, źe interes wol¬ 
ności, łączył fię z intereflem 
Religii, i ze Maurowie byli 
miani za nieprzyjaciół oboiey 
miary. 

Punkt honoru zafadzony był 
na męftwie,,1 które roznosi? 
czyniło między fzlachtą,. co do 
fortuny mało co między fobą 
różniącą fię. 

Po wynalezieniu nowey dro®^ 
gi do Indyi, nowa chęć zboga- 
cenia fię, nową była pobudką 
do męftwa, zwłaizcza gdy ani 
ucieczką, ani poddaniem fię 
©chronić żyda, źadney nie by> 
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lo nadziei, nadto nadzieja za* 
fzezepienia Wiary Chryftufo- 
wey w podbitych Kralach po¬ 
chodząc7 z pobudki Religii, W 
Jednych rozniecała fnęft wo, W 
drugich zapalała.. 

Lecz w krotce bogactwa na¬ 
byte wprowadsaiąc zbytek, a 
zbytek ciągnąc za fobą życie 
rofkofzne, zagafiły Szlachetne 
namiętności, wprowadzaiąc na 
ich mieyfce zniewiescialego 
Serca podłość. Odmiana ta nie 
ftała fią razem, ale zwolna,, 
jak fię za w l'ze dziad zwykła od¬ 
miana o bycza i o w, przetoż i 
po śmierci „ Albukerkajefzcze w 
Hiftorył In cl y i fk iey znay d u ią fię 
dźieła Portugalczyków godne 

N pamięci 
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Wyprawa Ferdynanda Andre ada 
do Chin. 

\o śmierci Albukerka, Lopez 
k Soarezna jego mieyfce na- 

ftąpił. Ten chcąc daley jefzcze 
rościągnąć handel Portugalii ,, 
royślił o otworzeniu fobie dro¬ 
gi do Ghin. 

Przednim jefzcze Albukerk 
już to był umyślił, w Malace 
znalazł on Okręty kupieckie 
Chińczyków, i uważaiąc ludz¬ 
kość i grzeczność tego ludu, 

' w ktorey nayoftatnieyfzy Mai-' 
tek przewyżizał, naypolerom 
wnieyfzego na o w czas Szla¬ 
chcica Europeyfkiego* wyfta* 
wił fobie wfpaniały na umyśle 
obraz tego Narodu. 

Profit więc Chińczyków że¬ 
by nieprzeftawali fwego han¬ 
dlu w Malace, i powziowfzy od i 
nich wiadomość o. bogactwach* 

oby®- 
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obyczaiach, i potędze Cefarza 
Chińlkiego, uwiadomił o tym 
wfzyltkim Dwór Portugalfki.^ 

Roku 15/#. Dwór Lizboń- 
iki wyprawił Ferdynanda Andre- 
lado do Chin. Ten przybywfzy 
do Wyfp blifkich Kantonu, za¬ 
raz był otoczony od Chinlkich 
,Okrętów, i pytany o przyczy¬ 
nę fwego przybycia. Ferdy- 
wflwd opowiedział itn fwoie za- 
myfly, pozwolił przeyrzeć 
fwoie Okręty, i oddał im w rę¬ 
ce Poiła To ma (za Perez, któ¬ 
ry był zaprowadzony do Pe* 

kinu. 
Stawa Portugalczyków na¬ 

pełniając całą Azyę, zafzła az 
do Pekinu. Pofeł Portugallki 
mile był przyięty i poważany 
od Chińczyków. Ludzkie za¬ 
chowanie fię Ferdynanda Andre- 

ady, flawf Narodu Portugal- 

łkiego pomnażało. 
Prze- 
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Przebiegł on brzegi Chińfkie 

kupcząc na ii ich 5 i nim (ię 
ktorego Portu oddalił, wprzo 
kazał ogtolić, ze jeśliby kto by 
ukrzywdzony od ktorego Por 
tugalczyka y gotow mu byl 
uczynić dofyć. 

XXII. 
Odpędzenie Portugalczyków o £ 

Brzegów Chmjkich. Juz Tomafz Perez miał zawrzeć 
przymierze handlu z Gefa- 

rzem Chińlkim, gdy SymonAn* 
dreąda Brat Ferdynanda z nową? 
Efkardą pokazał (ię u brzegów 
Chiny, i fwym nieludzkim po* 
ftępowaniem wfzyllko popfuły 
na Wyfpie Taman wyftawif 
Fortecę, i ztamtąd albo rabo¬ 
wał, albo okupować fię kazał 
Okrętom prźybiiaiącym do> 
Portow Chmfkich, i od nich od- 
Miaiącym. Rabował także brze¬ 

gi’ 



gi Chin,, i Chińczyków brat w 
niewolą, Maytkowie fzli za je- 
go przykładem, i rozboiem 
ftali fię flawnetni. 

Rozgniewani Chińczykowie 
liczną Flotą uderzyli na roz- 
boynikow, ci żwawie fię bro¬ 
niąc, ledwo z rąk Chińczyków 
wyśliznęli fię, Tym czafem Ce- 
farz Tomofza Perez kazał wziąć 
cfo więzienia, w którym i ży¬ 
cia dokonał, a Portugalczyko- 
wie oddaleni byli od handlu 

Chinlkiegp. N 

XXIII. 
Portugale Zykowie znowu przypu* 

fzczeni do handlu. 
kilka lat potyin ułagodze¬ 

ni Chińczykowie, pozwo¬ 
lili handel Portugalii w Porcie 
Sanciam. Tam przynofili złoto,. 
Ittore mieli z /ifryki, korzeni, 
z; Wyfp Moluckich i Ceylanu,, 

J c kość 
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kośćdłoniową, a brali na to 
mieyfce porcellany, pokoft, 
zioła fłuzące do lekarftw, iher- 
batę, 

. * -4 

XXIV. 
Portugale Zykowie cjiadaia w 

fflakao. 
'j^ym czafem nadarzyły fię 

okoliczności pomyślne Por¬ 
tugalczykom nabycia Wyfpy 
Makao. Rozboynik morfki na¬ 
zwany Tehangfilaó uczyni- 
wizy fię mocnym przez rozbo-" 
ie, opanował Makao, niedo- 
pnfzczał Okrętom wyiścia z 
Portów Chińfldeh, i przyiścia * 
do nich, nawet Kanton obiegł. 
Mandarynowie pobliźll udali 
% o pomoc do Portugalczy- 
ko w będących w.Sanciam. Ci od¬ 
pędzili nieprżyiaciela od Konto* 
nu, i gonili fię za nim a z do Ma* 

ka&s 
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kao, gdzie lam fię włafną ręką 
zabił. 

Cefarz Chińlki dowiedzi-a- 
wTzy Oę o polludzę, którą mu 
[uczynili Portugalczykowi©, da¬ 
rował im-Wyfpę Makao. Przy¬ 
leli ten dar Portugalczykowi© 
z radością, i' wybawili tam 
Miafto, które fię w krótkim 
czafię wflawiło, i barzo im by¬ 
ło pomocne do handlu z japoń- 

czy karni* 

XXV. 
ffandel Portugalczyków w £fa* 

ponii. 
Zakręt jeden Portugalfki 
^niolla nawałnośd do Japo¬ 
nii, Japończykowie przyjęli 
błądzących, opatrzyli żywno¬ 
ścią, i rzeczami do naprawy 
okrętu potrzebnymi. Ci po- 
WEociwfey do Goiy opilali bo< 

gactwu 
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gactwo, ludność, i obfzerność 
kraiu, który widzieli. 

Nowe fię otworzyło pole 
Kapłanom do opowiadania 
Wiary S. a Kupcom do handlu, 
pierwfi i drudzy tam przyby¬ 
wszy wielką odnieśli korzyść. 

Towary Portugalczyków , 
były bagatele, które dla fweyj 
nowości popłacały, daiąc imi« 
z a nie złoto. Około 13. albo- 
14. milionów wzlocie wywo¬ 
zili Portugalczykowie w po¬ 
czątkach handlu, który im był 
pozwolony we wfzyftkich Por¬ 
tach i Prowincyach Iapońlkich 

\i 

5 
XXVI.. . .1 

Rozległoś i Pańjlw Portugaljhich 
w Żjfndyl ‘ 

dyby obfzerność i bogactwo' 
krajów były prawdziwą.3 

wielkością i filą narodu ; tedy- 
Portugalia byłaby wieku iŁ 

Kro- 
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iroleftwem naymocnieyfzym 
naywiękfzym. 
Rzymianie w czafie fwey 

naywiękfzey pomyślności, ni¬ 
gdy tak daleko zwycięftwa 
fwoie i panowanie niepomfcne- 
li, jak Portugalczykowi, byli 
prawie oni Panami brzegów 
Gwinei* PerJyij i pnłwyfpow 
^fndyu Królowali w Molukach , 
Ceylanie r i na wyfpach morza 
Indyifkiego ,, w Afryce Zau- 
gwebar od Sofali aź do Melin- 
dy na ruinach wielu Króleftw 
założyli rozległe i bogate Pań- 
fwoy tak rozległe i bogate 
Pańftwa powinny były uczynić 
Portugalię, nietylo ftrafzną ale 
i trwale mocną. Gdyby wiel¬ 
kość każda nie groziła wiel¬ 
kim upadkiem, bogactwa nie- 
ciągnęły za fobą zbytku, zby¬ 
tek gnuśności,, » gnuśność nU - 
pluła tego wfzyftkiego, co 
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męfłwem nabyte, roftropną ty 
lo a uftawiczn^ prac^ moźd> 
bydź utrzymane* i gdyby tak 
łatwo można było rządzie roź-J 
łegłemi krajami i rozmaitych 
Narodow ludźmi, jak łatwo 
jeft naczynid orężem wielu nie¬ 
wolo ikow. 

XXVII. . 
Upadek panowania Portugaljkiego 

w ^fndyach. 
ozkofzami zepfute ferca , 
trudno podnieść lię mog^ 

do prawdziwego mfftwa, tak 
i\ fkłonne do okrocieńftwa, ła- 
koinflwa, podłey zdrady, 1 in¬ 
nych obmierzłych wyftępkowi 

Portugalczykowie w Indy- 
iach , nayprzod byli boga* 
temi , potym rofpuftnemi , 
okrutnemi, i podobnemi Na¬ 
rodom, które przedtym pod- 
bijali, 



Więkiza ich część trzymali 
»o kilka nałożnic, Cpiewaczek, 
anecznic, i dwory ich miały 
odobieńitwo do Sarajow Tu- 
eckich. 

Obywatel o w, między które- 
ni dla handlu ofiedli, W nie-* 
holą. zabierać, i jako z bydlę- 
&mi tlę obchodzić, krew ich 
^zlewać* Iłowa nie dotrzymy¬ 
wać, cudze okręty napaftować 
rabować, \ wchodziło u nich 

$ 45 

^ezwyczay. 
Każdy fię chciał czynić Pa- 

kem ofiadłosci w ktorey zo¬ 
ra wał, że W krotce z podatku^ 
£tory fto piędziefiąt Xfiąząt 
wićhodnich dawało na Króla 
Portugalfkiego , mało co r^k 
j eg o dochodziło, i ledwo wy- 
harczało na utrzymanie nie¬ 

których fortec , i wyprawę 
potrzebnych. 

Złoto 5 faUzyWe doniefienia 
/ z kra- i 
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zkrajow tak dalekich, powfze- 
chne łakomftwo, utwierdzało 
rozwiązłość obyczajów, i za¬ 
biegało wfzelkim fpofobom a- 
czynieiiia porządku i wpro¬ 
wadzenia dobrych obyczajów. 

L#ud tak zepfuty naturalnie 
niebył zdolny oprzeć fię choć 
niezbyt mocnemu nieprzyja¬ 
cielowi. 

Niemożna było nakłonić Por¬ 
tugalczyków do fpodkania % 
z Nieprzyjacielem , kiedy ną- 
dzieia bogatey zdobyczy nie- 
wzniecała w nich okrutne 
lak om (lwa , ofiadfe na niiey® 
fcu dawnego nięftwa , i w ta¬ 
kich nawet wyprawach, OF- 
ficierowie kazali niewolnikom 
iiofić fię w lektykach przeci¬ 
wko Nieprzyjacielowi. 

Indyianie niemaiąc juz fil na 
dzwigailie okrutnego jarzma^ 
zmawiać fię poczęli na wypę¬ 

dzę- 
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Ozenie Portugalczyków zfwych 
srajow* Król Kambay i Oby wa¬ 
rcie Amboyny pierwfi byli do 
Wykonania tego zamyflu* £fan 
Ka/łro i Atayda, oflatek jefzcze 
wielkich Ludzi i fwym prze¬ 
kładem i rozumem* wzniecili 
przygafle męftwo Portugalczy¬ 
ków, mężnie % oparli nieprzy¬ 
jaciołom, i zaczęli dawny luftr 
cnoty przywracać między two¬ 
imi* i pokazali wiele może je- 
l&en człowiek w Narodzie, kie¬ 
dy cnota jego wfparta będzie 
powagą* 

Po śmierci SebaJUann Króla, 
[Portugalia doft**ł& Hę Królowi 
Jdilzpanfkiemu Filipowi IŁ Dwa 
te lądeckie Narody cierpieć fię 
nie mogą, Portugalczyk© wie, 
którzy byli natenczas w In- 
dyiach, radzi byli temu że nie 
patrzyli na Króla Hifzpań(kie¬ 
go, juz; i Portugalią znać nie 

chcie «- 

1 
■ 
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chcieli za fwą Oyczyznę. Wie- - 
łu z nich uczyniło hę famo- 
władtiemi, inni przyltali na iłu- 
żbę do Xfiążąt Indyi i zaraz 
pofuneli hę na urzędy Mini-! 
Itrów i Generałów. Każdy 
Portugalczyk nie myślał tylko 1 
o twoim wzbogaceniu hę. O-S 
kręty woienne już nie wycho. ^ 
dz iły z portu Lizbońfkiego, al- J 
bo zle uzbrojone. 

Niedziw więc że Portugalia • 
wielką w Indyach poniofła J 
fzkodę doftawfzy hę Hifzpa- 
nom, ale chociażby i nie we- 
fzła była pod Panowanie Hi- 
fzpańfkie, utrzymałby hę nie- ; 
mogła według zdania Polity- j 
kow* 

1 ^ 

Portugalia kray jeft nie wiel¬ 
ki, i w czalie wynalezienia 
drogi do Indyi, nie był, jak i j 
teraz niejefł doftatecznie za- 
hidniony, wyprawy woienne , 

i iio- 
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i Kolonie Indyiik/e wyprowa¬ 
dziły refztę Obywatela. Kup- 
cow, Maytko.w było wiele, a 
nie miał kto roli wyprawiać, 
tak dalece, iż w pośrzod fa- 
mych bogactw, lud był w mi* 
JEeryL 

Młodzież rofpuftna i wa wolą 
z publicznemi niewiaftami for¬ 
tunę i zdrowie tracąc, a do fta- 
roś-ci przed czafem przycho 
(Jząc, ani o małźeńftwie, ani o 
potomkach nie myśliła, coraz 
tedy barziey Kray w ludzie 
U bolał. 

Nadto niekontętuiąc fię Por- 
tugalczykowie handlem, chcie 
li być Panami całey Jfryki, i 

jtzyi, a zatym eaią dfryk(, i 
Jzyq mieli fobie nieprzyiaźną. 
Wycięczone rozfzerzaniem pa¬ 
nowania fiły, nuwyftarczały 
do utrzymania i wWnego Paii- 
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jakijeft teraz handel i fil:a 
Portugalii w Indy ach wfchod- 
ni&h, opifze fię niźey. A teraz 
zobaczmy jak tam figurowali 
Holendrzy. 

.-XXVIII. 

\ 

Wyprawa Holendrów do Indyi 
IP fchodniclu 

JLJolandia była Kolonią da 
wnych Germanów pod Imię- f 

nie ni Batawia, zoflawała na- i 
przód pod panowaniem Frań- | 
ko w, potym doftała flę Xiążę- 
tom Burguńflum, wefzła \v't 
dziedzictwo Domu Aufiryac-ic 
kiego, nakoniec wybiwfzy fi§ ( 
z pod pano wania Filipa II. Kró¬ 
la Hifzpańlkiego z tegoż Demu, 
ftała fię wolną Rzeczą-Pofpoli- 
tą pod Imieniem Prowincyi \i 
ziednoczonych, albo Rzeczy 
pofpolitey Holenderfldey. 

Rofpacz z którą opierali fie li 
Hi- * 

V. 
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Hifzpanom podczas dlugiey i 
krwawey woyny, dodała im 
męftwa, i nauczyła ich fzfcuki 
wo/enney, - dawali u fiebie 
mleyfce wszelkiego narodu lu¬ 
dziom, nawet morikim roz- 
boynikom , dla zażycia ich 
przeciwko Hifzpanom. 

Wkrótce rozumne prawa , 
dopilnowane ich wykonanie,, 
dobry we wfzyfbkim porządek, 
uczyniły tę Rzecz«pofpoIit§ 
dośd mocną w Europie, a ofo- 
bliwie na morzu, ponieważ 
Holandia jeft kray mały, a w 
początkach zaraz był oflad* 
łym:.j ziemia niewyftarcąyłaby 
na wyżywienie Obywatelow , 
gdyby niefzukali wyży wienia z 
handlu, zwłalzcza nad morzem 
miefzkaiąc. 

Przy końcu 16. Wieku han¬ 
del Holenderlki zawili był na 
Iprzeaofzeniu Okrętami towa*» 

C2 :roW 

v 

s
n
n

 



rew z jednego Narodu do dru¬ 
giego. Bywali i w Porcie Liz 
boidkim, gdzie kupowali towa¬ 
ry Indyilkie, dla rozprzedania 
ich między Narody Europey- 
ikie* 

Roku Kroi Hifzpań/kt 
kazał zaarefztować towary 
wfzyftkich Kupców handlują¬ 
cych w Portach ^Portugalii, 
zakazawfzy Portugalczykowi 
^fzelkiego z niemi związku. 

Holendrzy fzukali Ipnegp 
fpofobu pozyOdwania towarow 
Indyifkich, naylepfzy zdał Hę 
itn być, wynalezienie nowey 
drogi do Indyi morzem Put- 
nocnym. Juź przed niemi ku- 
fili Cię oto Anglicy, ale jak 
pierwfzym, tak drugim nieu* 
dał Cię ten zamylł. 

Tym czafem Korndiufz Hur* 
man Holender wfadzony do 
wię^ie»ia w Lizbonie za długi, 

©znay* 



©znaymił Kupcom Atnfzterdań- 
Ikim, że gotow im jeft udzie¬ 
lić, wiele pożytecznych wia¬ 
domości, których długim do¬ 
świadczeniem nabył, względem 
handlu i drogi do Indyi, byle 
dług za niego zapłacili . 

Kupcy Holendericy wybawi* 
li Hurmanct z więzienia, i wi¬ 
dząc jego zdolność do żeglugi 
Indyilkiey, wyprawili go tam 
z czterma Okrętami* 

Hurman przebył Kap Dobretf 
nadziei zwiedził brzegi Afryki1 
i Brazylii, zailhnowił iię u Wy- 
fpy Madagajkarzwiedził Wy- 
fpy Maldywy iSentłjkte, poifcr/egł 
tam pola okryte pieprzem, l 
innemi drożfzemi korzeniami, 
wfzedł w przyiaiń z przedniey- 
fzym Królem i powrócił 
do Oyczyzny z niewielkim bo¬ 
gactwem, ale z wielką nadzie- 

** C3 XXIX. 
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Kompania Indy i/k a, 

|CFadzieią zyikUi wzbudzeni 
^Kupcy Boleń derfcy, ikłada- 
lito warzyftwa Kupieckie, łą 
cząe razem kofzt na potrzeby 
wyprawy do Indyk* Dzieląc fig 
potyrnY zyfkiem,; W począt¬ 
kach było wiele towarzyftw ta¬ 
kich* każde z nich chcąc nay- 
prf dżey przedać towary, mu- 

, fiało. je jak naytaniey fpufzczad, 
ktąd; miafto pomocy, wzaje 
mnie fobie fzkodziły., 

Rzecz pofpolita znaląc że? 
ubogacenie; prywatnych ofob? 
fefdzie jey fiłą, wfzyftkie te to- 
warzyftwa W, jedno złączyła i 
Roku i6oj. pod4 Imieniem; 
Kompanii Wielkich IndyL, 

Ta Kompania ma moc tra-* 
ktowania z potęcyami Azya- 
tyckiemi względem handlu 
ftąyytenia Fortec w Indyi, 

utrzy- 



utrzymania policyi ciwilńey,* 
V wojskoweyy i wybierania; 
urzędników. 

Traktaty jednak czynią*fi§ 
[midniem Rzecży-pofpcfitey, i 
woyfko jey pr zy 1 ięgę wykony• 
was 

/■ • - -ry 
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XXX.' 
Woyna Portuja'czykow z Holen* 

■r * 

T*a Kompania po fwym uOa- 
nowieniu, rofnąc w bogac¬ 

twa i fiłę woiennę, wyfyłata* 
liczne Okręty do Indyi. Kup¬ 
cy Holend er fcy wyftawial i -ha n- 
1 łowne domy" ba-lądzie' i wy- 
fpach Indyi, tam mwet gdzie 
portugalczykowiejuz dawniey 
byli ofledlió 

Rodacy Indyi poftrzegli 
wkrótce rodność obycsarow 
Holenderikich i Portugallkfeh , 
daremnie Portugalczykowi© 

C4 Ho¬ 

li 
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Holendrow wyftawiali w obra¬ 
zie morfkich rozboynikoW. 

Indyanie uciśnieni, radzi wh 
dzieli Holendrów nreprzyia- 
iaznych fwym przykrym Pa- 
no tu. 

Na (lepiły żwawe utarczki 
między te mi dwoma narodami 
na morzu i ladzie, Portugal¬ 
czyk© wie tacy jakicheśmy nie¬ 
dawno opifali, niemogli fią 
oprzeć narodowi robiącemu 
w bogactwa i filę woienną. 

Roku 1740. Portugalia od¬ 
łączona znowu od HHzpanłi, ze 
wfzyftkich Pańftw Indy i (kich, 
niemiała tylko Diu, Makio, i Goę* 
Gzy bogactwa ciągną za fobą 
zbytek 1 i inne niepomyślne 
fkutki ? na zgubę Holandyi, i 
jak daleko ta Rzecz-pofpołita 
je(t od zrzodfa fwey zguby t 
wieki tiaftępne niechybnie po¬ 
każą. 

XXXŁ 



XXXL 
Początek handlu Angisljktego w 

Indyaeh IPJehodnich. 
tlfieku 16. krwawe woytty> 

które Hifzpania prowadzi¬ 
ła z Holendra na i dla utrzyma* 
nia ich pod fwym panowa¬ 
niem były okazyą, że wielu 
Holendrów, opuściwfzy Oy- 
czyznę, przefzli do Anglii, i 
wprowadzili tam manufaktury 
nieznane. 

Francuzi także podczas za* 
rniefzania, które Kalwini czy¬ 
nili we Francy i, w Anglii fzu- 
kali (chronienia. 

Skoro Kray w manufaktury 
obhtuie, mufi wicie i kupowad, 
iprzedawad* materyały potrze¬ 
bne częflokrod nieznayduią fif 
w Krain , więc zdaleka fpro* 
wadzane byd mufzą. Rzeczy 
urobione w Kraiu, ezęfto- 
krod nad jego potrzebę* więc 

Cs z* 
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za granicy gdzie popłacają wy¬ 
wożone być mufzą, manufa¬ 
ktury naturalnie wprowadza-- 
i^handeL5, 

Anglicy, nauczyli fię budo- - 
wad Okręty,, które dawniey / 
kupowali w:Lubbku i Hamburguj \ 
wkrótce roipoczeli i handel z: 
Molkwą w Porcie; Archanioła: 
m morzu ( białym^ i z Turcią 
przezaiorże-f frzodziemne nie¬ 
którzy z nfcli daremnie kulili 
% Wynaleść drogę do Indy i t 
morzem pułnocnym, nakoniec: 
zapłyneli' tam, okrąźywfzy/ 
K ap Dobrey nadziei, < 

XXXll.\ 
Kompania Angietjka.% 

^o było początkiem uformo¬ 
wania towarzyftwa Kup- 

cow, na wzór* Holenderlkiego 
Potwierdzonego \ powagą pu¬ 
bliczni. 

Kom- 
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Kompania * niem: 
nayinniey w pocz ą t k ach podbi- 
iad dalekie kraie, kontentowa- 
ła fię famym handlem z u pro-! 
fzońym pozwoleniem od Na« 
rodow Kuropeyikich juz tam* 
osiadłych 3 * 

XXXIII: V ■ •/. 
Ofady Ańg ieljkie w Indy netu 

Anglicy wkrótce poznali jak% 
inało ‘pożyteczny jeft han¬ 

del za pozwoleniem Ńarodow9 r 
które wielki tnaią w tym inte¬ 
res, żeby naymniey mied kom 

kurentow. , , 
Portu galczy ko wie i Holen¬ 

drzy byli Panami handlu, to« 
wary według woli fw.ey fzaco 
wali. Anglicy zaś nie bez 
zmartwienia i fzkody, mulleli; 
ulegad kapryfom dwóch naro*’ 
dbyv6 ‘Trzeba więc im było ko- 

Qó' nfers 

im 
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iwecznie mieć trwałe olladłoścł 
W Indy!. 

Niemaiąe pomocy od Króla 
i Narodu, ledwo Kompania fi* 
łeniem fię roftropnoścl i ftatku, 
zaftąpić mogła niedoftatek ilł 
potrzebnych, Wyflawśła For¬ 
tece, i założyła ofady w £fawiey 
Ambroinie, i Bandzie Wyspach 
Oceanu wfchodniego, i tym 
fpofobem zabrała część handlu 
korzeni Holendrom* 

I 

V!:, 

XXXIV. 
Woyna Anglii z Holandyą, 

JLJolendrzy o niczym barziey 
nie myśiili, jako przefzka- 

dzaniu Anglii w handlu* Za* 
jnielzanie, które napełniło An¬ 
glią pod Panowaniem Karola i. 
zortawiwlzy ofady Angielflrie 
bez pomocy, dały wfzelką fpo- 
fobność Holendrom do upoko* 
rżenia ich i umnieyfzenia. 

Tym 
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Tym czafem Kromuel uczyni- 

wfzy Protektorem Anglii, a 
rozgniewany na Holendrówf 
ze fprzyiali nieIzczęśł rwy m Si- 
tuartomy i że dali (chronienie 
Anglikom od niego wygnanym, 
i ze chcieli czynić Panami mo~ 
rza, wydal im woynę, ta woy- 
na zakończyła tię z pożytkiem 
Anglii. Kromuelt który prze* 
pity wal artykuły pokotu, wy* 
robił wolny handel w Indy i dla 
Kompanii, ale niedomagał fi§ 
przywrócenia Fortec, kfcore 
byli Holendrzy Anglikom ode* 
brali. 

XXXV* 
Anginy doby watę Ortnuztr. 

A nglia nie tylko od Holere- 
**drow, alei od Portugalczy¬ 
ków doznawała przefzkod w 
handlu. Sława zwyci^ftw ich 
nad Portugalczykami, miane* 

tui 
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mi niegdyś na wfchodzie za Na¬ 
ród niezwyciężony 5 zafzła do 
PerfyL, 

Panował tam Abbas I. Wiel¬ 
kim nazwany dla Twych zwy- 
cięftw nad Arabami i! Turka-s 
mTen w Twym handlu, kto- * 
ry na Golfie Per Odm ■ prowa¬ 
dził,, doznaje prżefzkod od 
Portugalczyków, złaćzył fwe 
Piły' z Anglikanii; na dobycie 
OnnuZu, po oblężeniu dwumie~~ 
fięcznym wzięte jeft to Mia-* 
fto i ze.wfżyftkim z ruynowa¬ 
lie, a zdobycz bogata pofzła1 
W podział zwydęfćow^ 

Mai^ó wolny handel Anglii 
cy w Goip Perfidni i Arab (kim 
pomknęli go także do Makbet- ’ 
ru9 Koromandelu i Chin. 

Woyny Anglij z Francya } 
niemało ^zafzkodziły jey han¬ 
dlowi i ofłabiły jey fiłę w In- 
dyiach. Z tym wfcyftkiin Ąar p 

gila ^ 
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glia ma teraz w Indyach ofa- 
dy i dzierżawy, Senagalfkie , 
ztąd wybiera niewolników do 
Aineryki, w famy ni także In- 
dofianle obfite i rozległe kra-» 
je pofiada» *© $ 

XXXVI., 
Kom fan i a I ra n eujka,1, 

Tfrancuzi poźtio bo aż Wieku 
izaezę i handel prowadzić 

W Indyach wfchodnich, ufta- • 
wiczne to domowe to poftron- 
ne woyny były do tego na^ 
przefzkodzie.* 

Roku 11664, Kołbrrt podałLu- 
dwikowi i XIV. planty Kom- 
panij Indyilkiey. 

Lubo -» na ten czas Francya 
podnofiła fię wbogactwa, przez 
manufaktury i rolnictwo, tak, i z 
fię zdawało, że obcy handel 
niemiał być pożyteczny; je¬ 
dnak ten oświecony minilter 

infze- 
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mfżego był zdania; przeglądał 
cn że infze kraje Kuropy za- 
czafem rzucą fię do nmnujakturf 
i zrownawfzy w nich Fran cy i, 
będę miały nadto handel ln- 
dyiOd. 

Za tym według proiektu K 
berta, uitanowiona była Kom? 
paniaT nietyfko z pozwoleniem 
z przywileiami wiełkiemi, ale 
i z przyłożeniem fię Króle w- 
(kim do kofztow potrzebnych^ 

XXXVII. 
Njadagajhar. 

pierwfza ofiadłośd, którę mia* 
ła Francy a w Indyach 

wfchodnich była na wyfpie Ma* 
daga (kar , ale nie zatnie fzkali 
tam Francuzi, niewiele po¬ 
zy tkuięc z ofladłości na tey 
wyfpie, a niemogąc ułagodzić 
dzikości tniefzkaócow, na re- 
fetę ię opuścili* 

XXXVIIŁ 
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XXXVi)I. 
Surota. 

tir tytn czafie Kompania pro- 
VV fto do Indyi Okręty pofy- 
lać zaczęła, założyła handlo* 
wne domy w Wifapurzt Mie¬ 
ście ftołecznym Kroleftwa te- ; 
goż nazwiika , w Indojlanie 
ztamtey ftrony Gangefu i W 
fflazultpołanie na brzegu Ror&- 
mamielu. Skład handlowcy u- 
myślili założyć w Sur**** prze. 
dnteyfzym mieście Króleftw* 
Guzarat, ale w krótce poftrze* 
gli Francuzi, że Surdtd nie¬ 
była fpafobnyni mieytcem do 
ikładu hatidlowńego } luz od* 
dawnego czafu prowadzili tam 
bandeł Kupcy rożnych naro¬ 
dów bogatfzych, w handlu bie- 
gleyfzyeh i kredyt tam zupe^ 
lny matących. Zdało hę Fran¬ 
cuzom że mało będą pozytko- 
wać w handlu już za i ę tym, 

kali 



kiłli więc jakiego pojftu w In-’ 
dyi, gdzieby niepodlegaiąc ni¬ 
komu befpiecznjr mogli mied 
handel i fliład towarow. Odno-' 
ga Tryngusmel na wyfpie Ceij.' 
lan zdała Hę> im byd takim5 

mieyfeem;. Wprowadzili fię- 
tam Francuzi z RJkaArą pr2y- 
llaną fobie z Europy, rozumie¬ 
jąc albo mniemanie zgwałcę-* 
nia* prawa udając źe bez Ho¬ 
lendrom mogir tam ofieśdy po¬ 
nieważ traktowali otym z Kro-- 
lem? który nie uznawał pano¬ 
wania nad fobą Holandyij ale 
i' tę ofladłośd przyciśnieni od 
Holendrów/ w krotce opuścid< 
inufied!,*. 

Garfłka Woylka wyfzedłfzy 
z Fortecy nigdzie żywności ’ 
nieznayduiac, z rofpaczy ude¬ 
rzyła na Miafto S. Tomafza? 
Saint Ti) o me dolłyfzawfzy źe 
tam była obfitość wfzyftkiego. 

To 
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femiafto> leżące na brzegu 
Koromandeb założone' jeft . od 
Portugalczyków, na tym tniey- 
fcu gdzie fądzili że popioły S. 
Tomafza Apoitoła leżały; Kroi 
Golkendy trzymał ie wpoffetyi 
w ten czas kiedy/ Francuzi ^ 
fzturmem ie wzięli.- 

Ale i tam nie długo żarnie- 
fżkali., Holendrzy dowiedziaw- 
iky fię że ich Rzeczpofpolita' 
woynę toczyła z Ludwikiem 
XIV. -złączy w fzy fiły fwoie z 
Ihdyanami, znowiL Francuz 

som odebrali., 

XXXIX. 
Pońdulury* Fb tym niefzcęśeiu oflatek^ 

Francuzów z Kolonu Csyla*- 
nu, i S. Tomafza (Saint Tnomi) 
zebrani przez Kupca niejakie¬ 
go1 przezwifkiem Martin ofiedli 
W miarteczku Pmdichery^ To 

n u a* 



miafteczko uroiło potym w ffa- 
Wtie Miafto wzięte od Holen¬ 
drów, zdemołiowane od Anglia 
ko w, i na nowo wybawione 
od Francuzów, do tych czas 
do nich należy. 

XL, 
Ofiadło/ci w Sidm. 

J^ompanią Franculka już do 
cftatniey ruiny w Indyaeb 

przychodziła , kiedy pomyślna 
nadarzyła dę okazya założe¬ 
nia ohadłości w Kralewftwie 
Siewu Sium jeb to Krółeft wo nad 
morzem leżące dwudzieftę pra¬ 
wie grad u l ami długości ku 
wfchoduwi od Indojlanu odle¬ 
głe, graniczy ku południowi 
z puhwyfp*| Malabq , wkrufz- 
cowe miny i w rożliczne owo¬ 
ce ziemi ©bfituie. 

Dawniey jelżcze zafzły tam 
Kapłani świeccy Francuzi dla 

©po- 



fy óę A 
©powiadania WiaryŚ, Przykła¬ 
dne ich zachowanie fię i cale 
nienaganne, zjednało im i 
całemu Narodowi Francufkie- 
mu affekt Siamczykow- 

Pewny także Greczyn Imie¬ 
niem) Phol?on podnioiz zy % do 
Urzędu pierwfzego Miniftra, 
rządził i Kroleftwem i Kró¬ 
lem uftawicznie chorowitym. 

Ten zamyślaiąc naftąpić na 
Pańftwo po śmierci Króla f 
chciał do uflmtecznienia tak 
delikatnego zamydlu zazyd 
Francuzów, wyprawił wifo 
Roku 1634. Polelftwo do Lu- 
'fanka XIV. ofiaro iąc mu przy¬ 
jaźń Twego Monarchy, i wol¬ 
ność handlu w jego Króle wftwa 
Portach, uprafzaiąc oraz o po- 
fiłki okrętowe woienne. 

Ludwik XIV. mile przyioł to 
pofelftwo pragnąc jak naywię- 
^ey poźytkować z pomyślnych 

oko- 

p m 

: 

j 
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okoliczności, i wefprzeć upa¬ 
dającą kompanią, wyprawił na 
Okrętach Poflow do traktowa¬ 
nia z Królem. Kapłanów do 
zafzczepienia i rofkrzewienia 
Wiary S. a Kupców do zalo* 
zenia handlu. • 

Wfąyftkie te zamylly barzo 
fzczęśliwie ulkuteczniać fię za¬ 
częły, kiedy Pholkon chcąc tron 
opanować, i fam zgińoł, i Fran¬ 
cuz© w Iwą miną przywalił. 
P ortece, które tam Francuzi 
mieli, zoftały odebrane, i han¬ 
del zniszczony. 

:xll 
fflyfpa Burbon. 

portugalczykowie pod czas 
fwych pierwfzych wypraw 

do Indyi, wynaleźli wyfpę, 
którą Majharenhas nazwali, le« 
źącą ku wfchodowi Ma daga* 
Jhar pod 73. gradufem ^dhigo- 

* ści, 



rści, a 23, fzerokości południo- 

wey. 
Niektórzy Francuzi uftąpi- 

lWfey z Wyipy Madagafliar tam * 
fię (chronili, W Roku \66$. 
znacznie potym zaludniona,, 
wzięła Imię Wyfpy BurhońJkiei}y ą 

ale źe Wy (pa nie ma Portu , 
Kompania Francufka handlu 
tam wielkiego prowadzić nie-1 
mogła, obróciła więc oczy na 
inną Wyfpę od Portugalczy¬ 
ków takie wynalezioną, od 
Holendrów potym 4oiiadłą ii 
opufzczoną, dawfzy jey na- 
zwiłko Wyipy Francufldey. 

Roku 1720. -.Wyfpa ftała fi§ 
wygodnym fchronieniem Ku¬ 
pieckim Okrętom Francyi, 
Francy a przez intrygi Dupley- 
%a ftrafzną być zaczęła w /wdo- 
lamę wfzyflk’m Narodom w 

* Indyi handluiąeym, kiedy woy- 
i By jey tak w Europie, jako w 
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Indyach ledwo handlu jey ze* 
wfzyftkim mezn i liczyły. 

XL1I. 
Kompania Durijka. 

Tkania przykładem innych 
Europeylkich Narodow 

chwyciła fię handlu Indyifkier 
go, wprowadził ją do tego pe¬ 
wny Holenderfki Kupiec na¬ 
zw i likiem Bojchower; Ten ma* 
iąc zlecenie od Twego Narodu 
traktowania z Królem Crylanu^ 
tak dalece ziednał fobie affekt 
Monarchy Indyifkiego, źe był 
uczyniony pierw fzym Konfy- 
łiarzem, Amirałem, Fawory¬ 
tem, i Xiązęciem Min gony, 
Uczczony tak wielkiemi hono¬ 
rami i bogactwy, chciał fię z 
njemi popitywać w Europie, i 
przed fwemi Wfpof* obywatela 
mi. Rzecz-pofpoli ta Holender¬ 
ską Twym oziębłym przyig- 

ciem, 

li 

i 



ciem, dała mu poznać: że przy y 
wfzyftkiey jego wfpaniałości 
upatruie w nim Azjatyckiego 
niewolnika. Obrażony tym 
Eofihower, udałfię do Chryftter¬ 
na IV. Króla Duńlkiego, ofia¬ 
rni ąe mu fwoie u lingi i kredyty 
który miał w CeyLanie. 

Oświadczenia jego mile by¬ 
ły przyjęte od Dworu, i pro- 
iekta ufkutecznione.. R* 1618 

j fześć Okrętów były wypra¬ 
wione do Indy i, trzy kofztem 
Dworu, a trzy koiztem Kom- 
panii Kupców, która Hę na ten 
czas ułożyła. 

Śmierć Bojchow era zafeł* w 
drodze, popioła wfzelkie na¬ 
dzieje. Duiiczykowie złe bę¬ 
dąc przyięci w Ceylanu, byli 
przyrrufzeni w Tcniofie małym 
Kroleftwie, leżącym na brze¬ 
gu KoromandeL 

Chętnie tam byli przyięci, 
D po • 
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pozwolono im placu zyznego ; 
i zaludnionego, założyli nanim ] 
Miafto Tryngwebar, i Fcrtecę i 
Damburg, z obowiązkiem płace- > 
nia podatku, który do tychj 
czas jefzcze oddaią. 

Hollendrzy krzywytn okiem 
patrząc na to nowe Kupie¬ 

ckie założenie, przefzkadzaH 
Duńczykóm do zylkownego 
handlu, nad to zamiefzanie ; 
które wzrufzyło na ten czas 
pułnocne kraje Europy, nie 
pozwalaiąc fttolicy wspoma¬ 
gać nową ofiadłość w Indyi, 
było przyczyną że kompa¬ 
nia oddawfzy przywiley dwo^ 
rowi, zrzekła fig włafności no* 
wey ofady. 

Na ruinach tev kompanij u- 
formowała fig Roku ró^o. za 
panowania Chmitzerna ale 
i tey, pomyślność nie długo 1 
trwała. Raja cźyli Królik Tam* 
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joru odebrawfzy w prźod Dun* 
czykom, wfzelką kommunika- 
cią z fwyrn krajem, attakowaf 
ich ( z namowy Hollendrow) 
w iamym Trinkwebarzc• Po ize- 
ściu miefifcach oblężenia An¬ 
glicy przybywfzy na pomoc 
odparli nieprzyjaciela. Ale to 
nie odmieniło liana niepomy¬ 
ślnego kompanij, zgalła ona w 
Roku 1730. 

We dwa lata po jey zgubie 
wfzczęła fię nowa, która trwa 
iefzcze do tych czas, ma nowe 
fi wielkie przywileje dawne 
pfiadłości, i uczellnictwo han¬ 
dlu w Indyach z innemi ku« 
pczącemi tam narodami. 

XLm. 
Kompania OJłendfka w Selgium 

Jlujlryaekim. 
Horn Auflryacki mało' maiąe 

włarności nad morzeni, nie 
Dz wy- 

1 
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wyfyłał okręt o w do Indy i 
Eontentował fię towarami 
przyprowadzooemi z tamtąd^ 

od Anglików i Hollendrow J 
Xiąże Eugeniafz równie wielr, 
ki minifter jak rycerz, od da- 
W nogo cza fu fzukał fp o fobii 
pomnożenia bogactw Domu, 
Auftryackiego* • 

Podano mu proiekt założę-^ 
nia kompani] Indyifkiey w Or^ 
fundzie mieście Btigium Auflrya- 
ckiego. Wynalazca tego pror. 
jektu pokazał znaczne mające* 
z niego naftąpić pożytki, We* 
dług niego , Dom Auflryackr 
uformowawfzy flotę jedną w 
Belgium^ dru gą w Triłcu, inpgfc j 
by i uw oj ni ć z pod niejakiej^ 
dependencyi Hollendrow i An-' 
glikow, I filą na morzu być! 
ftrafzną w famym Konftantyno- 

potu. j 
Xiąże Eugeniufz chwycił fię 

te- 

,, 
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tego projektu, chcąc jednak 
zwolna przyzwyczaić i Dwór 
U^iedeńjkt^ i całą Europę do tey 
nowości, Roku 1717* wyflał 
dwa okręty z Twoim tylko pafz- 
fportem do Indyk 

Pomyślny fkutek tey wy¬ 
prawy, zachęci } wielu, do przy¬ 
łożenia fię fwym kofztem, na 
inne. Roku 1722. Kompania 
Kupiecka po więkfzey części 
złożona z Anglików i Hollen- 
drow, od Dworu lVieden[kiega 
była utwierdzona, i wielkiemi 
przywilejami nadana, inaiąc 
kapitał, od dztefięciu millio-^ 
now , mogła fię mieścić na 
naywiękfzych jarmarkach W 
Indyi. Założyła ofiadłości /To- 
blom, między Madras i Sadra- 
fpatan na brzegu Koromcmdel^ 
i Bankibafar nad Gangef§my 
myśiiła nawet ikład przewo¬ 
źnych towarow założyć na 

Dj Ma- 
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Madagnjkar* Agentowie, Ho¬ 
lendrzy i Anglicy, wiernie* 
jey czyniąc poflugi, zwycięży¬ 
li jui byli wfzyilkie przefzko- 
dy i trudności, które poczyna¬ 
jący fię handel (potykać zwy- i! 
kły, kiedy Anglia, HollandiaJ 
I Hifzpania nfilnym. nofzeniem J 
fpręiy n polityki, nakłoniły 
Kwor Wiedenjki do znifzcze- 
nia nowo załoioney Kompa- ] 
nij, Wielu z intereflbwanychJ 
wtey kompanij Kupców, prze-^ 
nioflo fwe kapitały do Szwe* 
cyi, gdzie nowo5 w prowadzo¬ 
na polityczna Ekonomia, da¬ 
wała przyftęp Ludziom obcym,/ 
do zbogacęnia i włafnego V 
Krajowego,/ kunfztami albor 
handlem. 

XL1V. 
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XL.IV. , 
Kompania Guttemburgfka w Szwe- 

cyi. 
pewny bogaty Kupiec Szto- 

kolmfki Imieniem Henryk Ko- 
tiing podał Seymowi Stokolm- 
Ikiemu proiekt Kompanii han- 
dlowney. Przyięty był ten pro¬ 
iekt Roku 1731. i uformowa¬ 
na- Kompania handlowna, z 
przywileieni zakazującym te¬ 
go handlu innym na lat r5. Ro¬ 
ku 1731. i o&dzona w Guttem* 
bergu, wiele przefzkod od (a- 
mychże Kraiowych Oby w ato¬ 
lów przełamać mufiała ; z tym 
wfzyftkim utrzynmie fię do 
tych czas jefzcze , prowadzi 
handel nie tylko w Europie , 
ale i w Afryce •> i Azyi, a mia¬ 
nowicie W Jndoftonie, płacąc 
od każdego Okrętu Koronie 
co. tyfiecy talerow (rębnych, co 

Dą wy 

<! Bk 
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wynofi na Pollką monetę oko¬ 
ło 3ao.tyftęcy złotych PoHkich. 
Opufzczenie trudnego tam rol¬ 
nictwa, od łudzi handle/n , al¬ 
bo żeglugą zabawnych, zda¬ 
niem Polityków, przynofi Kra¬ 
jowi fzkodę, ktorey nienad- 
gradza zewfzyftkim zy(k han¬ 
dlów ny. 
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0 Niektórych towarach Indtfi 
JkicL 

o Kawie. 
I, 

Drzewo Kawowe. 

T"\rfcewo, na którym fię Kawa 
^rodzi,ma liście bez zapachu* 
fia wzór laurowych, ale tro- 
eha cienfze i krotfze, fmaku 
przykrego, kwiat biały* cza- 
fem czervvoniawy,zapachu mo¬ 
cnego, korę białą. Samo drze¬ 
wo jeft miękkie, giętkie, fmak 
maiące, nieudaie fię w kraiach 
gorących, gdzie zimy niezna- 
ią, może być konferwowarie 9 
gdy częfło jeft wodą polewane, 
ale fluźy tylko do ukontento- 

Dy wa- 
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Wania ciekawych oczu. Nayle- 

, piey fię zwykło udawad na gó¬ 
rach,, ilpagorkach, gdzie pień 
pofpolicie maiąc fuchy, gałęzie 
ezęftym. a] miernym defzczern 
fcywaią Ikrapiane. Naturalnie 
mogłoby wyrośd"n» dwadzie¬ 
ścia blifko ftop, ale. mu nie po* 
zwalaią-rośd,, jak na pięd ftop, 
zęby owoc,,wygodnie było ze- 
brad.. Kwitnie Kawa w Mieiią- 
cach GrudniUs,Styczniu, i Lu¬ 
tym, a daie owoc w Wrześniu,, 
i Liftopadzie, trzeciego; rokm 
zaczyna opłacad fię owocem 
fwemu^ Parnią alC aż piątego* 
roku w zupełney rodzi obfito-* 
śći. na( dobrym, grancie trwai 
po fp o licie do lat dwudzieftu 
potym rodzid przeftaie; i? ufy-* 
cha*. 
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Owoc Kawy. 
jwoc Kawy, nayprzód jefl 
zielony, potym czerwony^ 

doyrzawfzy zaś ma kolór cie¬ 
mno czer wonią wy, podobny 
jeft do 'Wifzeń, ale trochę po- 
długowaty. Skorka okrywa 
mafię miękką, która otacza 
ziarko, które Hę na dwie części 
łatwo rozdziela. Dóyrzały 
owoc opada na podelłane płó¬ 
tna, który zbieraią, i do uży« 
WaUia tak przy!polabiaią** 

UW _ 
Prziffpófobienie Kawy do uzy<>* 

wanta! * 
}Woe KaW'y? zebrany , nay~* 
przód zannfzą do Młyna na4 

tb" pfzyfpofoSionego . Młyn. 
ten fkładb ilę z dwóch walców' 
drewnianych, blachami żela-* 
Z4iyini okutych, i maiącycbh 

D6^ diu«" 
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długości o firn naście calow * a 
dziewięć albo dwanaście dya- 
metru, Te dwa walce obraca¬ 
jąc fię, ftykaiąfię z trzecią fztu- 
ką podobnego drzewa nie¬ 
wzruszoną. Nad walcami jeft 
kofz młyńflri, w niego wfypany 
owoc kawy, wyfypuie fię po- 
woli między walce i frzednią 
fztukę, tam ziarka kawy obro¬ 
tem machiny zwłoczą v fiebie 
fkorkę, którą były okryte, i na 
dwie części każde z nich roz¬ 
dzielone wypadaiącez machiny 
Spotyka drociany przetak uko- 
fem poftawiony, po którym 
fię tocząc, idzie do kofza pod- 
llawionego, lkórka zaś przez 
przetak przepada. 

Potym obmywfzy ziarka, mo¬ 
czą przez noc w wodzie, i do¬ 

brze wyfufzywfzy, zno¬ 
wu do innego Młyna, w któ¬ 
rym ziarnka, Ikładaią z fiebie 

dr u- 
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Irogą ikórkf, która przez ino- 
■zenie i fufzenie juz była od¬ 
dała- Te zaś odrobiny ikorek, 
lefzcze fą z Ziarkami pomaza¬ 
ne. Do przeczy Czczenia jey, 
ieft inna jefzcze machina, kto- 
rev nayprzednieyiza część, 1% 
cztery blachy w oś wprawione, 
i bedac kołem prętko obraca¬ 
ne,* iprawuią wiatr, który ro- 
fpędza odrobiny ikorek, a 
czyfta kawę zoftąwia. Kawę 
tym fpotobem przeczyszczoną, 
i na ftof wyfypaną, pilnie je¬ 
fzcze przebieraią, odrzucaiąc 
odrobiny ikrufzonych ziareii 

inne pozoftałe śmieci. ' 
przeczyfzczona kawa ftaie fię 

fpofobną do przedazy,. albo 

używania* 
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Hi flory a Kawy. 
“Qrzewo daiące kawę, wyfzło 

nayprzod zwyifzey Ethyo- 
pyi gdzie dotych czas obficie 
rofnie* Twierdzą powfzeohnie; 
że pierwfzy z Arabów imie¬ 
niem Chodeli Derwfz, £ jelito* 
rodzay Mnichów Machome- 
tańfkich) zażywał kawy dla* 
odpędzenia: fnu, i przyfpo.- 
rżenia5 fobie czafu; do Mo-* 
dlitwy v inni zenofiowie, 
potym i wielu nauka: praw&r 
Maca o ni eta, zatrudnia iących i 

tymże końcem, kawy za« 
zy wad poczęli. W krotce po-- 
itrzezono, ze ten napoy czyścii 
krew przez lekkie jey wzru- 
lżenie, uśmierza ociężałość; 
głowy i roznędza frnutek, tak; 
dalece, że ludzie nawet nie ma- 

jęcv pptrzeby odpęd/enia fnus 
obficie go zaźyvvaii. Odorze* 

go w. 
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gow morza czerwonego, prze- 
fzło zażywanie kawy do Me- 
dyny i Męki, a pielgrzymi Ma- 
chometańfcy, roznieśli je stam¬ 
tąd po wizy ftkich krajach, gdzie 

panowała i zabobonnose Ma® 

chometa . 
W krótkim czafie, zażywa® 

nie kawy tak powfzechnie we* 
i zło we zwyczay, że były publi* 
cznedomy gdzie zgromadzalilię 
Wszelkiego gatunku ludzie, na- 
pićfię przedażney kawy, i wza¬ 
jemny konwerfacyą zabawić* 

W Perły i mieyfća te, ftały, 
fię nie fławnemi, dla fozpufty, 
która tam; fiedlifka fwe za¬ 
kładać' poczęła.. Gdy Abas 
zniolł te zgodzenia, Kafiainie 
ftały fię„mieyfcem.uczściwym 

rozrywki dla próżniaków, i 
mieyfcemi ulgi dla ludzi pia- 

cowitych . 
W, Konftantynopolu, kawa 

mi a- 
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miała w początkach bardzo ino# 
cnych nie przyiaciot, (koro fig 
tam wprowadziły publiczne 
k a far nie, wielka gromada lu¬ 
dzi prawie zawfze tam prze- 
fiadywała. Wielki Mufty, wi¬ 
dząc meczety, zfcey przyczyny* 
ledwo nie puftkami ftoiące, de* 
cydowałj ,, używanie kawy za* 
n kazane jeffc w Alkoranie pra- 
„wem wfzelkich mocnych trurr« 

ko w Mu faul ma nom bronią- 
3, cym. / 

Władza polityczna, przyło¬ 
żyła (Tę fzczerze do wykon aw 
nra tego prawa. Nie tylko 
kazano pozamykać vi(zy* 
ftkie K a Parnie publiczne, ale 
tez, (prywatnego podomaeh za¬ 
żywania kawy, fu rowie zabro¬ 
niono. Z tym wfzyftkim, nabyty 
apetyt dó kawy, a zakazem bar- 
ziey jefzcze zaoftrżotiy, prze¬ 
łamał warunki praw* W krofe- 
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ce otworzyły fię Kafarnie pu¬ 
bliczne z więkfzyra jefzcze jak 
przedtym naciikiem gości. 

Wieku przefzłego wielki 
W ezy r Kupr o licząt ^ r z eb ra w (zy 
fię, nawiedzał domy, tak te, 
gdzie kawę^jako i te, gdzie wi¬ 
no fzynkowano.Poftrzegłfzy w 
pierwfzych, gdzie zgromadzali 
ftę pofpolicie, ludzie zpoltem- 
pkow rządu politycznego nie 
kontenci, i nań fię uikarżaiący , 
rozumiał że takowe fehadzki, 
fą niebefpieczne w rządzie de- 
fpo tycznym, ifprawił to, ze za¬ 
kazane zoftały* 

Jakoż ten zakaz nie rozciąga- 
iącyfif daley, jak Miaflo Kon- 
ftantynopol, nie zmnieyfzył 
rozchodu kawy* Do tych czas 
nawfzyltkich ulicach i ledwo nie 
wkażdym domu łatwo doflać 
można gotowey kawy, używa¬ 
nie tam kawy* daleko w wsęk* 

fzey 
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fzey bywa obfitości niż unas. 
W tymże włafhle czafie, kie¬ 

dy kafarnie zamkniente w 
Konflantynopolu , otworzyły 
% Wodynie. 

Wprowadził tam używanie 
kawy,Kupiec pewny, imieniem 
Edward z kraiow Wfchodnich 
powróciwszy* INIapoy ten przy-- 
padł do guftu Anglikom, i od! 
nich wszedł w modę po całey 
Europie, Prócz Etyopii niź- 
fzey, kawa obficie fię todzi, w 
Arabii tak opufzczoney ( de' 
fertio ) jako. iiz cz ęśl i w e y, ieft 
oprocz tego ża ftaranieni Hol- 
lendrow rozmnożona po Indyi 
wfchodntey i zachodniey. Ro¬ 
zumiano dawniey że Arabo¬ 
wie, chcąc ubefpieczyd * fobie 
na zawfze handel kawy, który 
fam był ich wfzelk m boga- 
ćlwem, w przód nim ją prze- 
dawali, albo w piecu fulżyli, 

.albo 

✓ 

H 
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albo w wodzie gotowali, żeby 
tym fpofobem ziarka liały, nic 
użyteczne do zafiewu-.. Ale 
dociekli potym tego Hollan¬ 
dowie, że cała przyczyna, czę- 
mu ziarko k&wowfi w. ziemię 
wrzucone nie rodzi, jeft ta, iz 
Kawy, jak o i innych wicie ziai n, 
nierodzą, jeżeli świece i zai az 
gozaTianiu zabrane, me będą . 

Te. 

Gatunki Kawy.. 
akiego gatunku bywa 

naywięcey kawa, Arabika 
albo Stwencha: ta naymniey- 
fza i naylepfza, koloru ciemno 
żołtego. Drugi gatunek jeft 
kawy $awarjkiey rodzi uę w 
Indyi wfchodniey, naywięk- 
fza jeft koloru blado żołtego. 
Trzeci gatunek, jeft kawa Su- 
runamjha frzedniey wielkości 

•* J mię- 
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między dwoma pierwfzemf ko¬ 
loru zielonego , 

W każdy rn zaś gatunku u- 
Wazad porrzeba, czy bardziey 
do zielonego przybliża iię ko¬ 
loru? czy fucha i eięfzka? czy 
w wodzie na dno opada, czy 
lię nie zepfuła od morikiey \vo» 
dy ? czy palona wydaje 
mocny zapach ? te albowiem* 

znaki jey dobrocią 
VI. 

Opifarn drzewka Herbaty 
J-Jerbata C w Chińfkim Języku 

1 hcij j jeft drzewko rzadka 
nad pięć, albo fześć ftop wyra-' 
ftaiące, korzeń ma podobny do 
broikwiniego , zaraz nad zie¬ 
mią wyrafta wicie łokci nie- 
maiąc gałęzi, aż dopiero w fa- 
mym wierzchołku, gdzie w 
obfitości wyraftaią gałązki li- 
ściami pokryte, na podobień- 
ftwo Mymy ziela. Liftki ma 
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wązkie, dokoła zembkowate, 
długie na Jeden, albo dwa cale, 
^awfze jeft zielone, a od Paź¬ 
dziernika, az do Stycznia, wy« 

kwiaty, do roz białych po- 
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Gatunki Herbaty. 
]^oźnoś<5 gruntu, na którym flę 

herbata rodzi, dzieli Tię na 
wielorakie gatunki. Jeft her¬ 
bata która tylko famym cho¬ 
rym fłuży, inna zaś famym 
tylko Tatarom, którym mo¬ 
cno tfawiącego trzeba likwo- 
ru, dla (trawienia furowego 
mięfa, którym fię opychaią* 
Troiaki gatunek herbaty by¬ 
wa, w Miefi^cu Marcu, na ten 
czas iiftki młode, miętkie, i 
ledwo co z pęczków wywinio* 
ne, daią navprzednieyfzą har- 
batę, która Cefarlkę zowi^, dla 
te£?> ze jey Cefarz z fwą Fa- 
mili§ zazy wa. Liftki zbierane 
w Miefiąeu Kwietniu, fą już w 
więkfzey liczbie, ale fą tward- 
fze, i daię herbatę podleyfz^, 

pośledni gatunek herbaty by- 
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wa zbierany w naftępuiącyeb 
po Kwietniu Miefiącach. 

vin. 
Przyfpofohienie Herbaty do uzy« 

wanio. 
'Tebrane pierwfzy raz liftki 

•herbaty fufzą Chińczyko* 
wie w cieniu, liftki zas d/ugie® 
.go i trzeciego zbierania, wy- 
ftawiaią na przetakach, nad pa* 
rą ukropu, częścią, zęby tym 
fpofobem herbata zmilkła, 
częścią żeby poftradała przy¬ 
kry fmak, który ma świeżo 
zebrana. Gdy para dobrze juz 
przeydzie liftki, fufzona bywa 
na blachach żelaznych, albo w 
miedzianych przyprawionych 
do pieca na to wyrobionego , 
gdzie fię zagrzeią, trą je dłonią 
na matach poty, póki doikona- 
le zmięte niebędą, po tym do* 
brze je wyihf^ywizy, fypi^ W 

śnie- 

BB 

* 
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miedziane naczynia pilnie za¬ 
mykane żeby nie wietrzały, i 
tak herbata ftaie fię fpofobną 
do używania, albo przedaży 

IX 
Używanie Herbaty. 

^hińczykowie zażywaią her¬ 
baty jako ordy nary inego 

napoju, nawet przy jedzeniu. 
Rozumieją źe tę,gość jey była¬ 
by głowie i zdrowiu, fzkodli- 
wa, gdyby zaraz po zbieraniu 
była zażyta, przetoź w Rok 
dopiero po zbieraniu zwy¬ 
kli jey zażywać. Nie fam wy¬ 
myli był przyczyną w prowa¬ 
dzenia w modę tego napoju. 

W. całym Paóftwie o lobii wie w 
Prowincyach na nizinie leżą¬ 
cych, wody fą miętkie i nie¬ 
zdrowe, że w Izy fi kich fpofo- 
bow, któremi kufzono hę po¬ 
prawić wcdę s fama herbata 

zda- 

■ , . - 
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zdawała fię być naylepfzym . 
Nie długo potym wyperswa¬ 
dowano fobie, źe to jeft napoy 
trawiący i czyfzczący krew, żo¬ 
łądek wzmacniający, pomaga¬ 
jący docyrkuiacyi krwi i tran- 
fpiracyi a nerki i pęcherz od ka 
mienia zachowujący, i od wie¬ 
lu chórob albo broniący, albo 
ze zwolna leczący. 

Gdy Europ ey czy ko wie, mo¬ 
rzem do Chin, wielkie o tam¬ 
tym narodzie powżiowfzy 
mniemanie, jako wiele innych 
rzeczy tak i lkuteczność po¬ 
dobno herbaty aż zbytnie wy- 
nofiłi. Cała Europa, azwłafzcza 
pułnocnejey kraie, gdzie po- 
wfzechnie jeft: grubemi humo¬ 
rami obciążone, chciwie chwy¬ 
ciły fię zażywania herbaty. 

Lubo przeczyć niemożna, źe 
zażywanie herbaty nie jeft bez 
pomyślnych fkutkow, dla na- 

E ro- 
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rodpw5 które, źe od Chińczy* 
ko w przeięty, z tyra wfzyftkim 
przyznać jey należy, źe Skute¬ 
czność ta, nie równie jeft wię- 
kfza w Kraju gdzie fi.ę rodzi. 
Rzecz to jeft pewna, źe Chłń- 
czykowie paylepfzą Herbatę 
dla fiebie zatrzymując, podley- 
fzą Europeyczykom przedaią, , 
miefzaiąc do niey inne zioła ? 
które aczkolwiek maią pozor 
herbaty, fkutki mogą mieć cą- 
le jey przeciwne. Nad to, tną- 
iąc wielki odbyt tego' ziela, 
najada ziemi fadzą drzewka , , 
która na ziemi nieprzyzwoitey 
fobie rofnąc, umnieyfza fwey 
dobroci, nad to długa przepra¬ 
wa po morzp, którą herbata 
czynić mufi, nim do nas przy- 
idżię, pozbawia wielkiey czę- 
ści dobroczynny ikutek* 
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O CUKRZE. 

x. 
Opifanie Trzciny Oukrowey. 

*JYzcina wydająca cukier, ma 
pofpolicie ośm, albo dzie¬ 

więć ftop wy fok ości, licząc 
W to gałązfki, które z fam ego 
wierzchołku wyraftaią, gru¬ 
bość jey ordy nary in a jeft mię- 
dzy dwoma a czterema cala¬ 
mi, pokryta jeft korą niezbyt 
twardą, zamykającą w fobie , 
materią, drzewka, dziurkowa¬ 
tą, pulchną. Podzielona bywa 
kilką kolankami, które utrzy- 
muiąc jey giętkość, nieprze- 
fzkadzaią poduofić fię odżywa¬ 
jącemu z ziemi humorowi 

Ez XI. 

S
sś

u*
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XI. 
Spofob fadzmia Cukrowych 

Trz/cin. 
“VIie każda ziemia fpofobna 
x jeft do wydawania Cukro¬ 
wych trzścin. Grunta tłufte, 
twarde, niflue, i błotnifte, zwła- 
fzeza kiedy fą -lałem otoczo¬ 
ne, albo niedawno wyprą wio- 

lubo girube i długie trzci¬ 
ny wydaią, fok jednakowo by¬ 
wa w nich wodnifty, niewiele 
cukru i to ladajakiego do o- 
czyfzczenia i konferwacyi tru¬ 
dnego w fobie maiący, grunt 
miałki na fpodzię fuz albo fka* 
łe maiący, nie jeft tak fpofo- 
bny do fadzenia cukrowych 
trzścin , gdyż one tam prętko 
ufychaią i mało przynofzą po¬ 
żytku . 

Grunt letki, dziurkowaty i 
głęboki,, nayzdatnieyfzy jeft 

do 



do fadu trzścinek cukrowych. 
Spofob naypowfzechnieyfzy 

fadzenfa ich ten jeft: Wyrobi- 
wfzy dobrze obfzerną część 
gruntu, kopią w nim dołki, 
odległy jeden od drugiego, na 
trzy ftopy maiące długości , 
fzerokośei około dziefięciu 
cało w, a fześć fzerzości. W te 
dołki kładą po dwie albo trzy 
gałązki latorośli cukrowych, 
odciętych od wierzchołka trzci- 
nek, i przefypuią lekko zie¬ 
mią. z każdego fęczka tych la- 
forofli, wychodzi iłodycz, któ¬ 
ra czafem (taje fię cukrową' 
trzcina. 

Zafadziwfzy cukrowe lato* 
rofle, trzeba pilnie wy plewiać 
zielfka, które około nich wy- 
raftaią, ta praca potrzebna jeft 
przez fześć miefięcy, po wyi- 
fciu tego cżafu, trunki cukro- 

E3 we' 



we tak gęfte i rzęfiile, że 
im, wyraftaiące dokoła zielfka 
zafzkodzió niemogą. Pozwa« 
laią im rość przez fześc mię- 
fięcy, po tym je pierwfzy raz 
wycinała. Zpozoftałyeh po tym 
wyeięcju* karczków wyraftaią 
mlodziaone gałąfki, które, gdy 
dorofną w piętnafcie mieiięcy 
znów ie wyciuai^ To drugie 
żniwo , połowę mniey odpier- 
wfzego przynoil gofpodarzowi 
pożytku, trzecie i czwarte je- 
fzcze mniey, i dlatego dwarazy 
tylko zjednego zafadzenja zbie- 
raią cukrowe trzcinki, po tym 
zanowo wyprawiwfzy ziemię, 
znowu latorofl fadz§ z pofo- 
bem dopiero o pifanym. 

XII. 
Fabryka Cukru, 

yTebrawfzy z pola trzcink’, wy- 
^ciikai^ znich cukrowy fok 

oto 



a to ftac fię powinno wkrótce 
pozebranju, gdyż (kwafniał by 
cukier, gdyby przez dwadzie- 
fcia cztery godziny w TrżCin- 
kach zol ta wał. 

Machina do wycifkanła foku, 
bywa nakfztałt młyna, które¬ 
go wielkie koło, końmi, woła¬ 
mi, albo wodą obracane bywa, 
dwa walce żelazne albo mie¬ 
dziane fwym obrotem wytła¬ 
czają fok trzcinek między nie 
wciśnionych. 

Ten wyciśniony fok, bywra 
przegotowany wkotle na mier¬ 
nym ogniu, gdzie ewaperuią 
cząltki wodne, w drugim ko¬ 
tle i na ogniu nie co tęźfzym 
pozbywa kleykości, przegoto¬ 
wawszy go jefzcze trzeci i 
czwarty raz w ogniu coraz 
tęźfzym, gdy oftygnie zlewaią 
go w naczynia gliniane wyro- 

Eą bio4 
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bione na formę cukrowey gło¬ 
wy, wkońcach tego naczynia 
fą dziurki przez które woda 
powoli z ścieka, fuCzą potym 
wyrobiony tak cukier, blachu- 
ią go albo na mieyfcu albo w 
Europie. 
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